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THÔNG BÁO 

Kế hoạch nghỉ học để tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022 

 

Căn cứ Thông báo số 654/TB - ĐHKTKTCN ngày 31/10/2022 “Về việc tổ chức Lễ Kỷ 

niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022”. 

Nhà trường thông báo kế hoạch nghỉ học để tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt 

Nam 20/11/2022 đối với Cán bộ, Giảng viên, Học viên và Sinh viên như sau: 

Lịch nghỉ học: 

 Sinh viên các lớp tại cơ sở Nam Định: 

- Tại cơ sở 353 Trần Hưng Đạo: nghỉ học ngày thứ 4, 16/11/2022.  

- Tại cơ sở Mỹ Xá:  

+ Các lớp học GDQPAN nghỉ học từ ngày 14/11 đến hết ngày 16/11/2022.  

+ Sinh viên có mặt tại TT GDQPAN từ 6h00 -7h00 ngày 17/11/2022 để nhận 

phòng ở, quân tư trang và bắt đầu đợt học tập. 

Các lớp tại cơ sở Hà Nội học tập bình theo theo kế hoạch; 

 Toàn bộ sinh viên các lớp tại cơ sở Hà Nội nghỉ học ngày thứ 6, 18/11/2022.  

Các lớp tại cơ sở Nam Định học tập bình thường theo kế hoạch. 

Ghi chú:  

 Theo thời khóa biểu, Nhà trường không bố trí lịch dạy - học vào ngày nghỉ theo 

từng cơ sở Hà Nội, Nam Định; 

 Giảng viên cơ sở Hà Nội không di chuyển để dạy tại cơ sở Nam Định ngày 

16/11/2022; 

 Giảng viên cơ sở Nam Định không di chuyển để dạy tại cơ sở Hà Nội ngày 

18/11/2022. 

Kế hoạch ngày 16/11/2022 tại cơ sở Nam Định và ngày 18/11/2022 tại cơ sở Hà Nội, 

các đơn vị, cá nhân thực hiện phân công nhiệm vụ theo thông báo số 654/TB - ĐHKTKTCN 

ngày 31/10/2022.   

Căn cứ nội dung thông báo trên, đề nghị các đơn vị trong toàn trường, các lớp Học 

viên, Sinh viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc 

theo đúng kế hoạch. 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị trong toàn trường; 

- Website trường; 

- Lưu VT, ĐT 
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