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THÔNG BÁO 
THỜI GIAN NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021 của Trường Cao đẳng nghề 

Quảng Bình. Nhà trường thông báo thời gian nghỉ hè năm học 2020-2021, cụ thể 

như sau: 

1. Học sinh, sinh viên học tại Trường được nghỉ hè từ ngày 12/7/2021 đến hết 

ngày 13/8/2021; học sinh các lớp trung cấp đào tạo tại các đơn vị liên kết tiếp tục 

nghỉ học đến khi có thông báo mới.  

2. Lớp Cao đẳng liên thông Kỹ thuật chế biến món ăn Khóa 13 học bình 

thường theo thời khóa biểu của phòng Đào tạo bố trí; các lớp trung cấp, cao đẳng 

đang thực tập tại các cơ sở sản xuất thực hiện theo kế hoạch. 

3. Các lớp đào tạo lái xe ô tô hạng B2, hạng C học tập theo kế hoạch đào tạo 

của khóa học. 

4. Giáo viên được nghỉ hè từ ngày 12/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021; trước 

khi nghỉ hè giáo viên phải hoàn thành các công việc theo quy định. 

5. Thời gian học tập năm học 2021 - 2022 bắt đầu từ ngày 16/8/2021, thực 

hiện theo thời khóa biểu được đăng tải trên Website của Nhà trường.  

6. Trưởng các khoa, ban chỉ đạo GVCN sinh hoạt lớp, thông báo thời gian 

nghỉ hè đến HSSV; thực hiện đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên; 

báo cáo tổng hợp giờ giảng trong năm học, đề nghị thanh toán dạy vượt giờ năm 

học 2020 - 2021. 

Nhận được Thông báo này, yêu cầu các khoa, ban khẩn trương triển khai thực 

hiện và báo cáo bằng văn bản về phòng Đào tạo trước ngày 05/7/2021 để tổng hợp 

chung./. 

Nơi nhận:                                                                          
- Hiệu trưởng (để b/c) 

- Các Phó Hiệu trưởng (để chỉ đạo); 

- Các phòng, khoa, ban (để t/hiện); 

- Đăng trên Website Trường;                                   

- Lưu: VT, ĐT. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Xuân Hiếu 
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