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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2022 

THÔNG BÁO                                                                                          

Về việc thời gian nhập học  

các lớp Trung cấp, Cao đẳng khóa 2022  
 

 

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-CĐĐLHCM, ngày 06 tháng 6 năm 2022 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 2022; 

Căn cứ thông báo số 15/TB-CĐĐLHCM, ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển sinh trình độ 

Trung cấp, Cao đẳng năm 2022; 

Căn cứ kết quả xét tuyển sinh năm học 2022-2023;  

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch học chính thức 

của các lớp khóa 2022 bắt đầu từ ngày 05/9/2022.  

Nhà trường sẽ gửi các thông tin về lịch sinh hoạt đầu khóa, thời khóa biểu, danh sách 

lớp, mã số sinh viên,....vào các group Zalo của lớp trước ngày 05/9/2022. Học sinh sinh 

viên thường xuyên theo dõi website nhà trường, Zalo cá nhân để biết các thông tin cần 

thiết của khóa học. 

  Trân trọng thông báo./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu; 

- Các khoa/phòng/trung tâm; 

- HSSV khóa 22; 

- Website; 

- Lưu: VT. 
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Quang 
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