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THÔNG BÁO 

Về việc nghỉ hè của nhà giáo năm học 2020-2021 

 

Căn cứ Công văn số 842/TCGDNN-HSSV ngày 01/5/2021 của Tổng cục 

Giáo dục nghề nghiệp về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19; Công 

văn số 519/SLĐTBXH-GDNN ngày 10/5/2021 của Sở Lao động  - Thương binh 

và Xã hội Quảng Bình về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho 

học sinh, sinh viên các cơ sở GDNN. 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, căn cứ diễn biến thực tế của 

dịch Covid-19. Nhà trường thông báo kế hoạch nghỉ hè của nhà giáo như sau: 

1. Thời gian nghỉ hè 

Trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ phòng dịch, từ ngày 15/5/2021 nhà 

giáo được nghỉ theo HSSV và trừ vào thời gian nghỉ hè theo quy định. 

Lưu ý: 

- Phòng Đào tạo căn cứ định mức giờ giảng thực tế và kế hoạch giờ giảng 

cuối dự kiến trong năm học 2020-2021 tham mưu báo cáo Ban Giám hiệu cân 

đối định mức giờ giảng để thực hiện bình xét thi đua, khen thưởng theo đúng 

thời gian quy định. 

- Đối với nhà giáo thuộc Ban Đào tạo lái xe thực hiện giảng dạy theo kế 

hoạch được Ban Giám hiệu phê duyệt. 

- Đối với nhà giáo là viên chức quản lý, viên chức ở các phòng có tham gia 

giảng dạy không thực hiện chế độ nghỉ hè. 

2. Một số công tác các khoa, ban cần thực hiện 

- Hoàn thiện hồ sơ chuyên môn, tổng hợp giờ giảng năm học 2020-2021 

đến thời điểm hiện tại, kế hoạch giảng dạy dự kiến gửi về Phòng Đào tạo; 

- Tổng vệ sinh nơi làm việc; sắp xếp lại phòng học, xưởng thực hành; kiểm 

tra máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy và học tập, các thiết bị 

PCCC…đảm bảo các điều kiện tiếp tục học tập khi có thông báo mới. 

- Xây dựng kế hoạch bảo trì, sửa chữa thiết bị, phòng học, xưởng thực hành 

(nếu cần) trình Ban Giám hiệu phê duyệt. 
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3. Tổ chức thực hiện: 

- Các khoa, ban thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao 

động thuộc bộ phận kế hoạch nghỉ hè và chịu trách nhiệm thông báo cho cán bộ, 

viên chức và người lao động khi được điều động; Chỉ đạo GVCN thông báo kế 

hoạch học tập trở lại cho HSSV. 

- Phòng Đào tạo căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19, các văn 

bản chỉ đạo của cấp trên để xây dựng kế hoạch, phương thức tổ chức đào tạo 

phù hợp báo cáo Ban Giám hiệu phê duyệt. 

- Phòng Quản lý học sinh, sinh viên và Nghiên cứu khoa căn cứ thông báo 

nghỉ hè của nhà giáo báo cáo Hiệu trưởng quyết định thời gian nghỉ hè phù hợp. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc báo cáo 

trực tiếp Hiệu trưởng để giải quyết./. 

Nơi nhận:  
- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo); 

- Các phòng, khoa, ban; 

- Website Nhà trường; 

- Lưu: VT.    
   

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

ThS. Dương Vũ Nhật Đồng 
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