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Số:/)47~ /TB-ĐHĐT Đồng Tháp, ngàyO7 thảng 6 năm 2021

THÔNG BÁO
v ề việc cho sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến nhanh, phức tạp, 
nguy hiểm, khó lường ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Căn cứ Công văn 
số 235/UBND-THVX ngày 31/5/2021 của ủ y  ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về 
việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Nhà trường 
thông báo như sau:

1. Tạm dừng tổ chức tất cả các hoạt động dạy và học theo hình thức trực 
tiếp tại trường và tại các địa phương liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng 
Tháp từ 12h00 ngày 01/6/2021 đến khi có thông báo mới của Nhà trường.

2. Không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công 
sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiếu 2 mét khi tiếp xúc theo 
quy định.

3. Thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - 
Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế), đặc biệt khai báo y tế đầy đủ đối 
với những đối tượng từ vùng dịch trở về.

4. Giao cho các khoa đào tạo, Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học, 
Trung tâm Liên kết đào tạo, Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo thông báo bằng nhiều 
kênh thông tin phù họp để sinh viên, học viên biết và thực hiện đúng chủ trương, kế 
hoạch nghỉ học của Nhà trường.

5. Nhà trường khuyến khích giảng viên tích cực đăng ký dạy học theo hình 
thức trực tuyến. Khi tổ chức dạy học trực tuyến cần thực hiện theo đúng Quy định 
về đào tạo trực tuyến được ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-ĐHĐT 
ngày 05/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp và Thông tư số 
08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế 
đào tạo trình độ đại học.

6. Nhà trường yêu cầu sinh viên, học viên tích cực, chủ động liên hệ với giảng 
viên để phối hợp thực hiện có hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ học tập theo hình 
thức đào tạo trực tuyên.

7. Viên chức hành chính, nhân viên làm việc bình thường.

8. Giao cho các đơn vị liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng căn cứ 
vào thời gian cho nghỉ học tại Trường và tại các địa phương tham mưu điều 
chỉnh kế hoạch dạy học và các hoạt động khác cho phù hợp.
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9. Giao cho Phòng Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối họp với các 
đơn vị liên quan to chức viết bài, đưa tin tuyên truyền kịp thời về công tác phòng, 
chống dịch bệnh trong Nhà trường.

Đe nghị các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện theo tinh 
thần Thông báo này./^yr

IỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
-  Quyền Hiệu trường;
- Các Phó Hiệu trưởng;
- Các đơn vị trong Trường;
- Lưu: VT, TCCB, L.
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