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THÔNG BÁO  

Về việc tạm hoãn thời gian giảng dạy, học tập trung tại trường  

để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 
 

Căn cứ vào tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn Bình Định và các tỉnh miền Trung. Hiệu trưởng Thông báo như sau: 

1. Tạm hoãn thời gian giảng dạy, học tập trung tại trường theo Kế hoạch số 943/KH-

CĐTB-ĐT ngày 04/10/2021 của Hiệu trưởng cho đến khi có Thông báo mới. 

2. Tiếp tục triển khai tổ chức giảng dạy, học tập trực tuyến theo Thời khóa biểu 

của trường. 

3. Các khoa, trung tâm chuyên môn Thông báo cho giáo viên, HS-SV biết để 

thực hiện; tăng cường kiểm tra tình hình giảng dạy và học tập trực tuyến của giáo 

viên, HSSV trong khoa gửi cho Phòng Đào tạo và HTQT trước ngày 25 hàng 

tháng tổng hợp để báo cáo cho Hiệu trưởng. 

4. Phòng Đào tạo và HTQT chủ động điều chỉnh kế hoạch đào tạo đảm bảo tiến 

độ, chương trình đào tạo; căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 xây 

dựng kế hoạch giảng dạy, học tập trung tại trường cho phù hợp; phối hợp với các 

khoa, trung tâm kiểm tra tình hình giảng dạy trực tuyến, tổng hợp báo cáo từ các 

đơn vị để báo cáo cho Hiệu trưởng. 

5. Duy trì và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

theo quy định: Thực hiện vệ sinh, phun khử khuẩn toàn bộ cơ sở vật chất, trang 

thiết bị đào tạo đảm bảo môi trường học tập vệ sinh, an toàn trước khi đón học 

sinh, sinh viên quay trở lại học tập; Theo dõi tình hình sức khoẻ và yêu cầu toàn 

bộ cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc 

thông điệp “5K”. 

Trên đây là Thông báo của Hiệu trưởng về việc tạm hoãn thời gian giảng dạy, 

học tập trung tại trường để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Yêu cầu các đơn vị 

liên quan thực hiện nghiêm túc Thông báo này./. 

 

Nơi nhận: 

     - BGH (B/C); 

     - Các phòng, khoa, TT (T/H); 

     - Lưu: VT, ĐT. 
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