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THÔNG BÁO 
Về việc nghỉ hè năm học 2020- 2021 

 
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và thực hiện kế hoạch năm 

học 2020 - 2021, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang thông báo toàn thể cán bộ, 
viên chức, người lao động và học sinh sinh viên toàn trường: 

1. Thời gian nghỉ hè của năm học 2020 – 2021: từ 19/7/2021 đến hết ngày 
29/8/2021. 

2. Tiếp tục thực hiện hình thức dạy và học lý thuyết online đối với các lớp 
chưa hoàn thành chương trình. Trong thời gian học online đề nghị thầy, cô và 

các em học sinh – sinh viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch 
bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 

Covid-19. 

3. Lãnh đạo các phòng/khoa chủ động sắp xếp nhân sự đơn vị mình có 

lịch trực, phân công cụ thể. Đảm bảo xử lý các công việc cần thiết và cấp bách. 

4. Trong thời gian trên, đề nghị tất cả cán bộ viên chức và người lao động 
chỉ đến trường khi thật sự cần thiết, khuyến khích làm việc online, cán bộ chủ 

chốt cập nhật thường xuyên thông tin chỉ đạo của Nhà trường để thông báo đến 
từng cán bộ, viên chức và người lao động kịp thời và thực hiện nghiêm thông 

điệp “5K” để phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

5. Cán bộ viên chức, người lao động và học sinh – sinh viên tình nguyện 

tiếp tục tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các đơn vị cách ly và 
cơ sở y tế do Sở Y tế phối hợp Nhà trường điều động. 

 Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang thông báo đến toàn thể cán bộ, viên 
chức, người lao động và học sinh - sinh viên biết để thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- BGH (để báo cáo); 
- Toàn thể VC, NLĐ (để thực hiện); 
- HSSV các khóa đang học (để thực hiện); 
- Website trường; 
- Lưu: VT, TCHC. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

  

Lê Minh Đức 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang - Phone: 0273 3888880 - Fax: 0273 3888881 - Email: stttt@tiengiang.gov.vn
	2021-07-12T16:13:11+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TIỀN GIANG
	Lê Minh Đức<Leminhduc@tiengiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-13T13:31:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trường Cao Đẳng Y tế<Caodangytetg@tiengiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-13T13:31:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trường Cao Đẳng Y tế<Caodangytetg@tiengiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-13T13:31:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trường Cao Đẳng Y tế<Caodangytetg@tiengiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




