
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

      Số :   564/ĐHCT-ĐT                            Cần Thơ, ngày  28   tháng 3  năm 2018 

V/v điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, học tập 

    học kỳ 2, 2017-2018 trong thời gian  

tổ chức Hội trại Văn hóa Thanh niên 2018 

 

                       Kính gửi : 

                                         - Ban Lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm 

- Phòng Quản trị thiết bị, Phòng Kế hoạch tổng hợp 

- Giảng viên và sinh viên trong toàn trường 
 

             Theo đề nghị của Ban Thường vụ Đoàn trường, được sự đồng ý của Ban Giám 

hiệu theo tinh thần công văn số 169-KH/ĐTN, ngày 27/02/2018, sinh viên (SV) trong 

toàn trường sẽ được nghỉ học 01 ngày Thứ Bảy 31/3/2018, để tham gia Hội trại Văn hóa 

Thanh niên 2018. 

             Để đảm bảo kế hoạch thời gian giảng dạy, Trường thông báo:  

              + Chuyển kế hoạch giảng dạy, học tập ngày 31/3/2018 sang ngày Thứ tư, 

02/5/2018 (tuần lễ dự trữ của học kỳ) với địa điểm, tiết học, phòng học không thay đổi, 

hoặc vào thời gian thích hợp do giảng viên sắp xếp và thông báo cho lớp. 

              + Giảng viên thông báo cho SV lớp học phần mình phụ trách biết kế hoạch 

chuyển đổi này. 

             Đề nghị: 

              - Các Khoa, Viện, Trung tâm thông báo đến giảng viên và SV các lớp biết nội 

dung thông báo này để thực hiện. 

              - Phòng Quản trị thiết bị bố trí cán bộ quản lý nhà học mở cửa phục vụ ngày Thứ 

Tư, 02/5/2018. 

              - Phòng Kế hoạch tổng hợp bố trí xe đưa đón cán bộ giảng dạy tại Khu Hòa An 

theo kế hoạch chuyển đổi trên. 

             Trân trọng kính chào./. 

                                                                                          KT. HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận:                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Như Kính gửi;                                                                                          
- Lưu VT, ĐT.                                                                                            

                                                                                      (Đã ký) 

 

 

                                                                                         Trần Thị Thanh Hiền 


