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THÔNG BÁO
Về thời gian nghỉ hè của giảng viên, sinh viên - học sinh

 năm học 2020 - 2021

Thực hiện kế hoạch tiến độ đào tạo hàng năm của nhà trường, thời gian nghỉ hàng 
năm của giảng viên, sinh viên - học sinh là 08 tuần, bao gồm: các ngày nghỉ lễ, nghỉ hè, 
nghỉ Tết âm lịch. Năm học 2020-2021, nhà trường thực hiện lịch nghỉ cho các giảng 
viên, sinh viên - học sinh là: 01 tuần nghỉ các ngày lễ, 04 tuần nghỉ hè, 03 tuần nghỉ Tết 
âm lịch.

Thời gian nghỉ hè của giảng viên, sinh viên - học sinh trong năm học 2020-2021 
bắt đầu từ ngày 31/5/2021 đến hết ngày 27/6/2021 (4 tuần), thời điểm kết thúc năm học 
sẽ được nhà trường thông báo sau.

Tuy nhiên, nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát, việc học tổ chức tập trung trở 
lại có thể thực hiện trước 27/6/2021. Trong trường hợp đó, nhà trường sẽ bố trí thời gian 
nghỉ hè năm học 2020-2021 bổ sung để đảm bảo đủ 4 tuần theo quy định.

Do yêu cầu công tác của nhà trường, có thể sẽ phân công một số giảng viên làm 
việc trong thời gian hè. Chế độ làm việc trong thời gian nghỉ hè được nhà trường thanh 
toán theo quy định hiện hành.

Nhà trường thông báo đến các đơn vị và toàn thể giảng viên, sinh viên - học sinh 
được biết để triển khai thực hiện./.
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