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THÔNG BÁO 
Về việc thay đổi thời gian, tiến độ đào tạo học kỳ II, năm học 2019 - 2020 

 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh, sinh viên trong 

toàn trường phải nghỉ học thời gian dài để phòng, chống dịch bệnh. Để đảm bảo 

chương trình, kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020, Nhà trường thông báo thay 

đổi thời gian, tiến độ đào tạo học kỳ II, năm học 2019 - 2020 như sau: 

1. Thời gian học tập học kỳ II, năm học 2019 - 2020 các lớp trung cấp, cao 

đẳng được thực hiện đến ngày 30 tháng 8 năm 2020. Thời gian bắt đầu học tập 

năm học 2020 - 2021 từ ngày 07 tháng 9 năm 2020. 

2. Các lớp đào tạo lái xe ô tô thực hiện theo kế hoạch, tiến độ đào tạo khóa 

học do Hiệu trưởng phê duyệt.  

3. Các lớp đào tạo nghề cho LĐNT năm 2020 do các khoa chủ động tuyển 

sinh, phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Tài chính - Kế toán để hoàn thiện hồ sơ, 

xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo theo chương trình khóa học. 

Yêu cầu các phòng, khoa, ban nghiêm túc thực hiện thông báo này. Kính đề 

nghị các đơn vị liên kết đào tạo cùng phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                          
- BGH nhà trường (để chỉ/đạo); 

- Các phòng, khoa, ban (để T/hiện); 

- Các đơn vị LKĐT (để P/hợp thực hiện); 

- Đăng trên Website Trường;                                   

- Lưu VT, ĐT.                                 
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