
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

Số:          /CĐN-ĐT 

V/v đi học trở lại đối với học sinh, sinh 

viên sau thời gian nghỉ học do dịch bệnh 

Covid-19. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Bình, ngày      tháng    năm 2020 

 

Kính gửi:  

                           - Các phòng, khoa, ban trực thuộc; 

                           - Các đơn vị liên kết đào tạo. 

 

Căn cứ Công văn số 687/UBND-KGVC ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Bình về tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình 

mới; căn cứ tình hình, diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Hiệu trưởng thông 

báo đi học trở lại đối với học sinh, sinh viên sau thời gian nghỉ học do dịch bệnh 

Covid-19 như sau: 

1. Học sinh, sinh viên các lớp trung cấp, cao đẳng đi học trở lại từ ngày 

04/5/2020 theo kế hoạch, thời khóa biểu đã được phê duyệt. 

2. Phòng QLHSSV-NCKH chủ trì, phối hợp với các phòng, khoa liên quan 

chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thông báo để cho toàn thể HSSV biết đồng thời nhắc 

nhở, động viên HSSV tập trung học tập theo quy định.  

3. Phòng TC-HC-QT triển khai phun tiêu độc, khử trùng các khu vực nội trú, 

giảng đường, xưỡng thực hành, nhà làm việc; bố trí nơi rửa tay, sát khuẩn cho 

HSSV; hoàn thành trước ngày 03/5/2020. 

4. Sáng thứ hai (ngày 04/5/2020), phòng QLHSSV-NCKH phối hợp giáo viên 

chủ nhiệm hướng dẫn HSSV ở ký túc xá nhận tư trang, đồ dùng cá nhân; sắp xếp, 

bố trí lại chổ ở ký túc xá; giáo viên chủ nhiệm tổ chức sinh hoạt lớp, phổ biến, 

nhắc nhỡ HSSV thực hiện các quy định của Nhà trường, Chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ, Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh và các biện pháp bảo đảm an toàn 

phòng, chống dịch bệnh của ngành y tế. 

 Yêu cầu các phòng, khoa, ban nghiêm túc triển khai thực hiện, kính đề nghị 

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

 

Nơi nhận: 

- Các Phó Hiệu trưởng (để biết); 

- Các phòng, khoa, ban (để t/hiện); 

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

- Đăng trên Website Trường;                                   

- Lưu VT, ĐT.                                 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

ThS. Dương Vũ Nhật Đồng 
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