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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức học tập cho học sinh, sinh viên  

sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

  

Căn cứ Thông báo số 161/TB-CĐN ngày 14/5/2021 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng nghề Quảng Bình về việc nghỉ hè đối của nhà giáo năm học 2020 - 2021; 

Căn cứ tình hình, diễn biến về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; để đảm 

bảo tiến độ đào tạo năm học 2020 - 2021, Nhà trường thông báo thời gian học tập 

cho học sinh, sinh viên như sau: 

1. Học sinh, sinh viên các lớp trung cấp, cao đẳng học tại Trường tập trung 

học tập từ ngày 31/5/2021 theo kế hoạch, thời khóa biểu đã được phê duyệt; học 

sinh học tập tại các đơn vị liên kết đào tạo được tiếp tục nghỉ học đến khi có thông 

báo mới. 

2. Trưởng các khoa chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm liên lạc, nhắc nhở, động viên 

HSSV tập trung học tập theo kế hoạch. Khi đến trường HSSV phải mang khẩu 

trang và thực hiện các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

3. Phòng Quản lý học sinh, sinh viên và Nghiên cứu khoa học bố trí cán bộ, 

nhân viên đón tiếp, sắp xếp, bố trí HSSV ở Ký túc xá phù hợp; thực hiện đo thân 

nhiệt, khai báo y tế; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. 

4. Sáng thứ hai (ngày 31/5/2021), giáo viên chủ nhiệm tổ chức sinh hoạt lớp, 

phổ biến, nhắc nhỡ HSSV thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, khai báo y tế 

theo quy định; giáo viên giảng dạy bố trí chổ ngồi cho HSSV đảm bảo khoảng 

cách an toàn. 

5. Trưởng các phòng, khoa, ban căn cứ chức năng, nhiệm vụ để triển khai 

công việc theo kế hoạch, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, viên chức, người lao động và 

HSSV trong toàn trường.  

 Trên đây là Thông báo về tổ chức học tập cho học sinh, sinh viên sau thời 

gian nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Yêu cầu các phòng, khoa, ban 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo); 

- Các phòng, khoa, ban (để t/hiện); 

- Website Nhà trường;                                   

- Lưu: VT, ĐT.                                 
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ThS. Nguyễn Xuân Hiếu 



 


		hieunx.cdn@quangbinh.gov.vn
	2021-05-28T08:49:33+0700


		2021-05-28T09:18:00+0700


		2021-05-28T09:18:23+0700


		cdn@quangbinh.gov.vn
	2021-05-28T09:20:13+0700




