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THÔNG BÁO 

Lịch nghỉ tết nguyên đán Kỷ Hợi của sinh viên 

  

  Kính gửi :  
                     - Ban cán sự các lớp    

                     - Sinh viên toàn trường 
 

Thực hiện công văn chỉ đạo của Bộ GD& ĐT và Căn cứ Kế hoạch tổ chức 

các hoạt động trong dịp nghỉ tết nguyên đán Kỷ Hợi của Hiệu trưởng trường ĐH 

Duy Tân. 

Nay Phòng Công tác Sinh Viên thông báo cho sinh viên, học viên toàn 

trường được biết và chủ động có phương án chuẩn bị mua vé tàu, xe về quê ăn tết 

cụ thể như sau: 

 

- Lịch nghỉ học bắt đầu từ ngày 27-01-2019 (22 tháng Chạp năm Mậu Tuất) 

đến hết ngày 10-02-2019 (mùng 06  tháng giêng năm Kỷ Hợi) và bắt đầu học lại từ 

ngày 11-02-2019 (Thứ 2). 

- Trường hợp đối với những sinh viên ĐH Duy Tân đang lưu trú tại khu Ký 

Túc Xá (KTX) không quê ăn tết và ở lại đón tết tại KTX thì phải đăng ký tại Ban 

quản lý KTX để Phòng CTSV nắm danh sách.  

- Sinh viên, học viên đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, 

phải đảm bảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, chấp hành nghiêm Luật giao thông và 

các qui định về an toàn giao thông, nghiêm cấm tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, sử 

dụng pháo nổ. 

- Các sinh viên ở các tỉnh xa gặp khó khăn về việc mua vé tàu xe về quê ăn tết 

thì liên hệ ngay Văn phòng đoàn trường để có sự hỗ trợ. 

Yêu cầu Ban cán sự các lớp học nêu cao tinh thần trách nhiệm, đôn đốc sinh 

viên lớp mình thực hiện nghiêm túc thông báo này. 
 

 

Nơi nhận :  K/T. TRƯỞNG PHÒNG 

- Ban chỉ đạo công tác SV (để báo cáo) PHÓ PHÒNG  

- Các lớp học (để thực hiện)                                                                         (đã ký)  

- Lưu Ph. CTSV                                                                          

 Nguyễn Văn Thái 



 

  

 

 

 

 


