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THÔNG BÁO 

Về việc nghỉ Tết âm lịch Quý Mão 2023 cho sinh viên - học sinh 

 

 Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/03/2022 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao 

đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; 

Căn cứ kế hoạch và tiến độ đào tạo của nhà trường, thời gian nghỉ hàng năm của 

sinh viên - học sinh là 08 tuần, bao gồm: nghỉ các ngày lễ, nghỉ hè, nghỉ Tết âm lịch,  

Thời gian nghỉ Tết âm lịch Quý Mão 2023 của các sinh viên - học sinh trong 

năm học 2022-2023 là 03 tuần bắt đầu từ ngày 09/01/2023 (18/12 AL) đến hết ngày 

29/01/2023 (08/01 AL)  

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch nghỉ Tết âm 

lịch đến toàn thể sinh viên - học sinh nhà trường, nhằm giúp sinh viên - học sinh thuận 

tiện sắp xếp công việc trong dịp Tết Quý Mão 2023. 

 Trân trọng./. 

 

 

 
 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Minh Quang 

Nơi nhận: 
- Các khoa, phòng; 

- Đăng web; 

- Lưu: VT, P.ĐT. 
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