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THÔNG BÁO
V/v thực hiện Kế hoạch hoạt động năm học mới
Năm học 2021 - 2022
Căn cứ Công văn số 6810/BYT-K2ĐT ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Cục
Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm
học 2021-2022 để huy động, tập trung tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh
COVID-19;
Căn cứ Thông báo số 3802/UBND-VP ngày 11 tháng 9 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân thành phố Mỹ Tho về việc tăng cường siết chặt thực hiện giãn cách
xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg;
Căn cứ Kế hoạch số 08-KH/BCĐ ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Ban chỉ
đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc kiểm soát dịch Covid-19 trên địa
bản tỉnh Tiền Giang (từ ngày 16/9/2021 đến ngày 15/10/2021);
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang
thông báo toàn thể viên chức, người lao động và học sinh - sinh viên như sau:
1. Thực hiện Kế hoạch năm học 2021 – 2022, Nhà trường chính thức hoạt
động năm học mới từ ngày 20/9/2021.
2. Viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên làm việc, giảng dạy,
học tập bằng hình thức trực tuyến (online) đến khi có thông báo mới.
3. Cán bộ chủ chốt chỉ đạo hoạt động đơn vị mình theo tinh thần cuộc hợp
ngày 19/9/2021, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch và cập nhật thường
xuyên thông tin chỉ đạo của Nhà trường để thông báo kịp thời đến từng cán bộ,
viên chức và người lao động thực hiện. Tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp
“5K” và các Quy định, Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19.
4. Nhà trường tiếp đón tân sinh viên và tổ chức lớp học bằng hình thức
online từ ngày 20/9/2021 theo kế hoạch đã phân công.
Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang thông báo đến toàn thể viên chức, người
lao động và học sinh, sinh viên biết để thực hiện./.
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