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THÔNG BÁO 
Lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 và Tết Nguyên Đán Quý Mão 

đối với Học viên, sinh viên 

 

Căn cứ Biểu đồ đào tạo năm học 2022 – 2023; Nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết 

Dương lịch năm 2023 và Tết Nguyên Đán Quý Mão đối với học viên, sinh viên như 

sau: 

1. Tết Dương lịch năm 2023: Học viên, sinh viên được nghỉ 02 ngày (Chủ 

nhật ngày 01/01/2023 và nghỉ bù thứ Hai ngày 02/01/2023). 

 2. Nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão: Học viên, sinh viên được nghỉ 3 tuần, bắt 

đầu từ thứ Hai ngày 09/01/2023 ( nhằm ngày 18 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết 

Chủ nhật ngày 29/01/2023 ( nhằm ngày 08 tháng Giêng năm Quý Mão). 

          3. Thứ Hai, ngày 30/01/2023: Học viên, sinh viên trở lại học tập theo thời 

khóa biểu. 

Lưu ý: 

 

- Thời gian học của học kỳ 2 năm học 2022-2023 bắt đầu từ ngày 26/12/2022 

đối với sinh viên các khóa 2021 trở về trước và từ ngày 30/01/2023 đối với sinh 

viên khóa 2022. 

- Học viên, sinh viên cần thường xuyên truy cập trang website của trường để 

theo dõi lịch học, lịch thi học kỳ 1; chuẩn bị lịch học học kỳ 2. 

Mọi thông tin liên quan vui lòng liên hệ:  

Phòng Quản lý đào tạo,15K – PhanVăn Trị, P.7, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí 

Minh; điện thoại: 028.35 8888.31 hoặc email: binhminhsaigon@aurora.edu.vn. 

Trân trọng./.                                                              

Nơi nhận: 

- Ban điều hành HEB (để b/c);   
- Các đơn vị liên quan (để t/h); 

- Học viên, sinh viên (để t/h); (Đã ký và đóng dấu) 

- Đăng Website (để t/b); 

- Lưu VT; P.ĐT.                                                                                 

                                                                                                             

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 ( Đã ký và đóng dấu) 

 

 

 

 

ThS. Huỳnh Hoàng Cư 
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