
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO   

 Soá: 183/QLĐT  

V/v: Sinh viên nghỉ học chiều ngày 01/07 Thành phồ Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2017 

           và sáng chiều ngày 02/07/2017.    

 

THÔNG BÁO 

 

   Kính gửi:  - Lãnh đạo các đơn vị Khoa/Ban 

     

 Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh Đại học bằng thứ 2 và Liên thông từ cao đẳng lên đại 

học hệ chính quy năm 2017. Nhà Trường tổ chức thi tuyển sinh Đại học bằng thứ 2 và Liên 

thông từ cao đẳng lên đại học vào chiều ngày 01/07/2017 (thứ 7) và sáng chiều ngày 02/07/2017 

(chủ nhật) tại cơ sở 371 Nguyễn Kiệm. 

 Do đó Phòng Quản lý đào tạo thông báo: tất cả các lớp học thuộc các tầng 1 và tầng 2 tại 

cơ sở 371 Nguyễn Kiệm nghỉ học vào chiều ngày 01/07/2017 và sáng chiều ngày 02/07/2017 

để nhà Trường sử dụng phòng phục vụ thi tuyển sinh. 

Các lớp học không thuộc các tầng 1, tầng 2 và các lớp học vào buổi sáng, tối ngày 

01/07/2017 vẫn học bình thường. 

Riêng lớp TK51 học môn Quản trị dự án do giảng viên Đoàn Thị Thanh Thúy giảng dạy 

tại phòng 005 vào sáng ngày 01/07/2017 sẽ chuyển học một buổi qua phòng 307 (do phòng 005 

sử dụng làm phòng hội đồng thi). 

Phòng Quản lý đào tạo kính đề nghị các Khoa/Ban thông báo đến giảng viên, sinh viên 

các lớp như trên. 

 Đề nghị giảng viên giảng dạy các lớp trùng với buổi nghỉ trên liên hệ với bộ phận trực 

cơ sở để sắp xếp phòng và buổi dạy bù. 

Trân trọng./.  
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