SỞ LAO ĐỘNG – TB VÀ XÃ HỘI BẮC NINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v sinh viên trở lại học tập sau Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018
Căn cứ Thông báo số 28/TB -YDHN ngày 17/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Trung
cấp Y tế Trung Ương về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018;
Căn cứ Kế hoạch và tiến độ đào tạo của các lớp Trung cấp chính quy;
Để công tác giảng dạy và học tập nhanh chóng được ổn định theo đúng kế hoạch. Phòng
Tuyển sinh & HSSV thông báo đến toàn thể sinh viên Nhà trường một số yều cầu như sau:
1. Thực hiện Lịch học tập theo đúng quy định:
- Đối với các lớp Trung cấp: bắt đầu học từ ngày 03/3/2018 (tức ngày 16 tháng Giêng
năm Mậu Tuất).
- Lịch học của các lớp: Sinh viên xem trên Website hoặc nhận thông báo từ giáo viên
chủ nhiệm và Phòng Đào tạo tại các cơ sở.
2. Chấp hành nghiêm túc các quy định học tập:
- Thời gian học tập: Từ 7h30 đến 11h30 đối với cơ sở Hà Nội; từ 7h45 đến 11h45 đối
với cơ sở Bắc Ninh và Hải Phòng.
- Thực hiện đeo Thẻ sinh viên đầy đủ khi đến trường.
- Chấp hành đầy đủ các quy định khác của Nhà trường.
3. GVCN gặp mặt lớp, chúc mừng năm mới đến sinh viên và ổn định công tác học
tập cho sinh viên kịp thời.
- Đối với lớp Trung cấp: GVCN gặp mặt lớp ngày 03/3/2018.
Trên đây là Thông báo sinh viên trở lại học tập sau Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018. Đề
nghị GVCN các lớp thông báo đến sinh viên được biết và thực hiện.
Nơi nhận:
- GVCN các cơ sở;
- Sinh viên;
- Website trường;
- Lưu HSSV.
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