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THÔNG BÁO  

Về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học 

 để phòng, chống dịch Covid-19 

                               

Kính gửi: Các đơn vị thuộc trường. 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại cuộc họp 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi diễn ra sáng ngày 

06/5/2021, Nhà trường thông báo cho các đơn vị và sinh viên, học viên toàn 

trường các nội dung sau: 

1. Sinh viên, học viên toàn trường nghỉ học từ 12 giờ 00 phút, ngày 

06/5/2021 để phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.  

Nhà trường sẽ triển khai dạy, học, thi và bảo vệ khóa luận trực tuyến trong 

điều kiện sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. Yêu cầu 

sinh viên, học viên thường xuyên cập nhật lịch dạy, học, thi và bảo vệ khóa luận 

trên website của trường tại địa chỉ: www.pdu.edu.vn, sắp xếp thời gian tham dự 

đầy đủ. 

2. Cán bộ, viên chức và người lao động vẫn làm việc bình thường. 

3. Các khoa chuyên môn, đơn vị trong trường phối hợp tổ chức dạy, học, thi 

và bảo vệ khóa luận trực tuyến theo đúng quy định. 

4. Các đơn vị chủ động triển khai và thực hiện nghiêm túc các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng và 

ngành Y tế. 

5. Mọi thông tin liên quan về dịch Covid-19 đề nghị báo ngay về trường qua 

Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, điện thoại: 0949544849, email: 

vtloc@pdu.edu.vn 

Đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến ngay thông báo này đến cán bộ, viên 

chức, người lao động và sinh viên, học viên toàn trường để tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG  
- Như trên; 

- Bộ GD&ĐT (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Hội đồng trường; 

- HT, các PHT; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 trường; 

- Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV; 

- Website trường; 

- Lưu: VT, HC-QT. 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Đình Thám 
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