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THÔNG BÁO 
V/v Khai giảng năm học mới 2021-2022 

 

Trước sự lây lan ngày một phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên khắp các 

tỉnh thành và bắt đầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Do đó, để đảm bảo sự an toàn, 

cũng như việc nghiêm túc chấp hành các nguyên tắc phòng tránh dịch của Chính 

phủ, Trường TCN Tân Tiến thông báo đến tất cả các Giáo viên, Cán Bộ Công 

nhân viên và toàn thể học viên: 

1. Theo kế hoạch ngày tựu trường vào ngày 16.08.2021. Nhưng do tình hình 

dịch bệnh, ngày tụ trường 2021 – 2022 năm nay sẽ được dời lại cho đến 

khi có thông báo mới.  

2. Đối với các giáo viên, nhà trường hướng đến hình thức học online ở một 

số bộ môn. Do đó, Phòng Đào Tạo sẽ liên hệ trực tiếp với giáo viên để   

phổ biến, học hỏi, cũng như trao dồi các kỹ năng và tài liệu cần thiết cho 

việc giảng dạy. 

3. Đối với khoá 12 & 13, các học viên tận dụng thời gian ở nhà để ôn lại 

kiến thức, cũng như hoàn thành các bài học được giao. Những bạn thi lại 

(văn hoá và nghề) liên hệ với thầy cô giáo chủ nhiệm để có tài liệu ôn thi 

tại nhà và sẽ thi lại sau ngày nhập học. Riêng khoá 12, về việc làm báo 

cáo thực tập, các bạn phải hoàn tất báo cáo - hạn chót nộp ngày 

30.09.20021. Mọi thắc mắc, xin liên hệ với Trưởng khoa hoặc giáo viên 

hướng dẫn. 

 

Lưu ý: Xin các giáo viên và các bạn học viên phổ biến thông báo này đến tất 

cả các bạn, để mọi người được biết.  

Mọi chi tiết xem trên: 

Website trường: trungcapnghetantien.edu.vn 

Email Phòng đào tạo: phongdaotaotcntantien@gmail.com 

Tell: 026333868894; 026333911054 

Hoặc Facebook: Ban Thông Tin Trường TCN Tân Tiến 

 

HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                  

                                                                                   (đã ký và đóng dấu) 
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