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THÔNG BÁO
v ề việc kéo dài thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

Căn cứ Công văn số 431/BGDĐT-GDTC ngày 14/02/2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do
dịch bệnh Covid-19.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo
môi trường vệ sinh tốt nhất cho học viên, sinh viên khi quay trở lại trường học tập,
sinh hoạt và để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Nhà trường
thông báo như sau:
1. Tiếp tục cho tất cả học viên, sinh viên được đào tạo tại Trường và các cơ sở
liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Tháp được nghỉ học đến hết ngày
01/3/2020. Nếu có diễn biến mới, Nhà trường sẽ thông báo sau. Đe nghị các bộ phận
liên quan tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin và tuyên truyền đến sinh viên những vấn
đề liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
2. Giao cho các khoa chủ động liên hệ, thông báo bằng nhiều kênh thông tin phù
họp để sinh viên biết và thực hiện đúng chủ trương, kế hoạch nghỉ học của Nhà trường.
3. Viên chức hành chính tiếp tục công tác như bình thường. Giảng viên thực hiện
các nhiệm vụ chuyên môn khác như bình thường, trừ hoạt động giảng dạy.
4. Giao cho các đơn vị liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng căn cứ vào
thời gian cho sinh viên, học viên nghỉ học, chủ động tham mưu điều chỉnh biên chế
năm học, kế hoạch dạy học, thực tập tốt nghiệp và các hoạt động khác cho phù hợp.
5. Đại hội các chi bộ tiến hành theo kế hoạch đã được Đảng ủy Nhà trường phê
duyệt. Đối với các chi bộ có đảng viên là sinh viên, đề nghị chi bộ thông tin cho đảng
viên biết để tham dự đại hội đầy đủ, đúng quy định; đồng thời cần chú ý thực hiện tốt
công tác phòng chống dịch Covid-19 theo khuyển cáo y tế của các cơ quan chức năng.
6. Các đơn vị trong trường căn cứ chức năng của đơn vị, chủ động tham mưu và
thực hiện tốt nhiệm vụ để công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong Nhà trường
đạt hiệu quả.
Đe nghị các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện theo tinh thần Thông
báo này./.y/(___
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- Trưởng các đon vị liên quan;
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