
 UBND TỈNH QUẢNG BÌNH  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Số:          /CĐN-ĐT  Quảng Bình, ngày      tháng    năm 2021 

     V/v cho HSSV tiếp tục được nghỉ học 

    do dịch bệnh Covid-19 

 
Kính gửi: 

- Các phòng, khoa, ban trực thuộc; 

- Các đơn vị liên kết đào tạo. 

Thực hiện Công văn số 1244/UBND-NCVX ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Bình về việc củng cố, kích hoạt và khảo sát bổ sung các khu cách ly y tế tập 

trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Công văn số 1486/UBND-NCVX ngày 

04/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc hướng dẫn giãn cách xã hội đối với 

việc áp dụng các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch Covid-

19 trên địa bàn tỉnh.  

Ngày 29/6/2021, Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình đã có Thông báo số 

246/TB-CĐN về thời gian nghỉ hè năm học 2020 – 2021, theo đó thời gian học tập 

năm học 2021-2022 bắt đầu từ ngày 16/8/2021. Tuy nhiên, hiện nay Ký túc xá của 

Trường đang sử dụng làm khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 của 

tỉnh, từ ngày 03/8/2021 (Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của 

UBND tỉnh Quảng Bình về việc thành lập bổ sung khu cách ly tập trung phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình), do vậy Nhà trường thông báo 

cho học sinh, sinh viên các lớp trung cấp, cao đẳng tiếp tục được nghỉ học từ ngày 

16/8/2021 đến khi có thông báo mới. 

Nhà trường yêu cầu Trưởng các bộ phận có liên quan chỉ đạo giáo viên chủ 

nhiệm thông báo đến học sinh, sinh viên thực hiện; đề nghị Trung tâm Giáo dục - 

Dạy nghề thành phố Đồng Hới, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng 

Bình cùng phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                          
- BGH Nhà trường; 

- Các phòng, khoa, ban (để t/hiện); 

- Đơn vị LKĐT (để p/hợp); 

- Đăng trên Website Trường;                                   

- Lưu: VT, ĐT. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Xuân Hiếu 
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