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THÔNG BÁO                                                                                         
Về việc thời gian nhập học 

các lớp Trung cấp, Cao đẳng tuyển sinh năm học 2021-2022

Căn cứ Quyết định số: 104/QĐ-CĐĐLHCM, ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Hiệu 
trưởng Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế 
tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng chính quy năm 2020;

Căn cứ thông báo số 598/TB-CĐĐLHCM, ngày 8 tháng 7 năm 2021 của Hiệu 
trưởng Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển sinh trình độ 
Trung cấp, Cao đẳng năm 2021;

Căn cứ kết quả xét tuyển sinh năm học 2021-2022; 
Căn cứ tình hình diễn biến thực tế hiện nay trên địa bàn của dịch bệnh Covid-19,
Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thời gian nhập học 

chính thức của các lớp trung cấp, cao đẳng tuyển sinh năm học 2021-2022 bắt đầu từ 
ngày 20/9/2021. (thay thế thông báo trước đây bắt đầu từ ngày 09/9/2021).

Nhà trường sẽ gửi các thông tin về Thời khóa biểu, danh sách lớp, mã số sinh viên, tài 
khoản đăng nhập hệ thống LMS tham gia học trực tuyến…..vào các group Zalo của lớp 
trước ngày 20/9/2021 để học sinh sinh viên chuẩn bị trước cho khóa học. 

Giảng viên, Cán bộ công nhân viên nhà trường kiểm tra lịch sinh hoạt đầu khóa, thời 
khóa biểu chuẩn bị kế hoạch giảng dạy các lớp theo hình thức trực tuyến.

 Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;
- Các khoa/phòng/trung tâm;
- HSSV khóa 21;
- Website;
- Lưu: VT.
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