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A
THÔNG BAO 

Ye vlçc nghi Tet Dirong itch  va Tet Nguyen dan nam 2022 

Thirc hin thông báo s 267/TB-TEX ngày 17/12/2021 v vic nghi Tt Duong 

1ch nàm 2022 và Thông báo s 268/TB-TEX ngày 17/12/2021 v ljch nghi Tt Nguyen 

dan näm Nhâm DAn 2022 cüa Tng Giám dc Cong ty Ct phAn Dt may Sài GOn; 

Hiu trung Nhà truông thông báo dn sinh viên, giãng viên và các don vj dào tao 

cña Truông th?i gian nghi ci the nhu sau: 

1. Nghi Tét Diroiig 1!ch  11am 2022 

Nghi 01 ngày thU Bay (01/01/2022 nhm ngày 29 thang 11 Am lich); 

A 2. Nghi Tet Nguyen dan Nham Dan 2022 

Nghi tü thir Hai ngày 24/01/2022 (nhm ngày 22 tháng Chap) dn ht thir Hai ngày 

07/02/2022 (nhm ngày Müng 07 tháng Gieng); 

Luu ': 

- Ngoài thai gian nghi néu trên, giãng vien, sinh vien và các don vj dào tao  thrc 

hin theo ljch day, ljch hçc, ljch thi dã cong b6. 

- Các Khoal VinJ Trung tam dào tao  thirc hin tam  ngung ljch dy h9c các ngày 

nghi nêu trên và s&p xp k hoach dy bü phü hqp. 

- Sinh vién phãi dam bão kS'  nghi an toàn, thu?mg xuyên theo dôi và thirc hin Itch 

hoc bü (nu co). 

Hiu truOng Nhà tru?mg d nghj sinh viên, giáng viên và các don vj dào tao  có lien 

quan nghiêm tüc thrc hin ni dung thông báo nay/4  

Noi nhmn: 
- BGH; 
- Cáe divj thuOc Tnthng; 
- Cong TTSV; 
- Luu: VT, QLDT (LNQ).— 
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