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THÔNG BÁO
Về việc nghiêm cấm sinh viên để phương tiện

trên vỉa hè, hành lang đi bộ khu vực 209 Phan Thanh và K7/25 Quang Trung

Kính gửi : - Các Khoa có sinh viên
- Cố vấn học tập (CVHT)
- Ban cán sự các lớp
- Sinh viên toàn trường

Thực hiện chỉ đạo của BGH về việc thực hiện tốt công tác đảm bảo ANCT,

TTATXH tại các cơ sở đào tạo của Trường.

Chấn chỉnh nề nếp, trật tự, đường thông, vỉa hè thoáng khu vực tường rào và

trước cổng trường tại cơ sở 209 Phan Thanh và K7/25 Quang Trung.

Nay Phòng Công tác Sinh Viên thông báo cho sinh viên toàn trường được

biết, nghiêm cấm tự ý để các phương tiện (xe đạp, xe gắn máy, xe mô tô) tại các khu

vực trên. Chọn Bãi gửi xe phù hợp, uy tín để gởi xe (có nhà để xe, không được để ở

ngoài lề đường gây ách tắc giao thông).

Trường hợp tự ý cũng như cố tình đậu đỗ các phương tiện tại khu vực trên.

Nếu bị mất cắp hoặc bị các cơ quan chức năng tạm giữ phương tiện để xử lý thì tự

chịu trách nhiệm. Nhà trường không can thiệp giải quyết bất cứ trường hợp nào.

Phòng Công tác Sinh Viên thông báo cho các Khoa có sinh viên, CVHT, Ban

cán sự các lớp thông báo nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.
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