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Hà Nội, ngày        tháng       năm 2022 

THÔNG BÁO 

Lịch nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

đối với học viên, sinh viên thuộc các hệ, bậc đào tạo của Trường 
 

Căn cứ Thông báo số 5034/TB – LĐTBXH ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc 

khánh đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

Căn cứ Kế hoạch, tiến độ đào tạo năm 2022 – 2023; 

 Nhà trường thông báo kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đối với học 

viên, sinh viên như sau: 

1. Đối tượng nghỉ tết 

Tất cả học viên, sinh viên đang theo học các hệ, bậc đào tạo của Trường 

2. Thời gian nghỉ tết 

Học viên, sinh viên được nghỉ từ thứ năm ngày 12/01/2023 đến hết thứ tư 

ngày 01/02/2023 (tức từ ngày 21 tháng chạp năm 2022 đến hết ngày 11 tháng Giêng 

năm 2023). 

3. Thời gian đi học trở lại 

Từ ngày 02/02/2023 (tức ngày 12 tháng Giêng năm 2023) học viên, sinh viên 

quay trở lại Trường học tập theo Thời khóa biểu và Kế hoạch nhà trường đã ban hành. 

Nhà trường thông báo tới các đơn vị, giảng viên và học viên, sinh viên để biết và 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (để báo cáo); 

- Trưởng đơn vị trực thuộc Trường; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, ĐT.SN.(2) 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Vũ Danh Tuyên 
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