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THÔNG BÁO 

V/v nghỉ học và tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 

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

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2021 – 2022, Nhà trường thông báo 

lịch nghỉ học đối với giảng viên và các lớp sinh viên như sau: 

1. Lịch nghỉ học và tổ chức Lễ Khai giảng 

- Các lớp học trong toàn trường nghỉ học sáng thứ sáu ngày 15/10/2021 để tham dự Lễ 

khai giảng năm học 2021 - 2022. 

- Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng: 

 Thời gian: Từ 08h15’ đến 10h15’ ngày 15/10/2021; 

 Hình thức: Trực tuyến. 

 Ghi chú: Ngoài khách mời, đại biểu cán bộ giảng viên, đại biểu sinh viên dự Lễ Khai 

giảng theo thông báo, Nhà trường kính mời toàn thể sinh viên và phụ huynh của các em 

tham dự livestream theo địa chỉ đường link:  

o Ứng dụng Google Meet bẳng email của Nhà trường đã cấp cho sinh viên theo link: 

https://stream.meet.google.com/stream/a531efba-b5c0-425d-9dcb-627bc72729ea  

o Ứng dụng facebook tại địa chỉ: https://www.facebook.com/Daihoc.uneti  

o  Ứng dụng Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC41cAPLHMe5MxZyOI4wkESA 

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 
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