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Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2020 

THÔNG BÁO 

V/v nghỉ học để tổ chức Lễ khai giảng, công bố quyết định thành lập Hội đồng Trường 

và trao giấy chứng nhận KĐCL 03 chương trình đào tạo ngày 17/10/2020 

Căn cứ chương trình, kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021;  

Căn cứ Kế hoạch số 670/KH-ĐHKTKTCN về việc tổ chức Lễ Khai giảng năm học 

mới 2020 - 2021; Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Trường - Quyết định bổ nhiệm 

Chủ tịch HĐT và Công bố Quyết định - Trao giấy chứng nhận KĐCL 03 Chương trình đào 

tạo Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp ban hành ngày 07/10/2020; 

Nhà trường thông báo lịch nghỉ học đối với giảng viên và các lớp sinh viên như sau: 

1. Lịch nghỉ học: 

Các lớp học trong toàn trường nghỉ học thứ bảy ngày 17/10/2020. 

2. Tổ chức thực hiện: 

- Đối với các lớp học phần lý thuyết giảng viên, sinh viên cập nhật lịch giảng dạy và 

học tập trên phần mềm.  

- Đối với các lớp có lịch học thực hành, thực tập giảng viên chủ động sắp xếp, hoán 

đổi lịch dạy bù và thông báo lại kế hoạch thay đổi tới phòng Đào tạo, phòng Thanh tra – 

Pháp chế. 

- Cố vấn học tập và giảng viên giảng dạy trực tiếp thông báo kế hoạch nghỉ học, học 

bù đến sinh viên lớp mình phụ trách. 

Đề nghị các đơn vị, cá nhân và các lớp sinh viên trong toàn trường thực hiện theo 

đúng nội dung, kế hoạch nói trên. 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị trong toàn trường;  

- Website trường;  

- Lưu VT-ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Trần Hoàng Long 

 

 


