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THÔNG BÁO 
Về việc tặng lịch treo tường năm 2017 cho HSSV 

 

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-CNTĐ-TTV ngày 24/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Công nghệ Thủ Đức về Kế hoạch phát hành lịch treo tường năm 2017 tặng cho 

CBGVNV và HSSV. Trung tâm Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh thông báo đến các khoa 

thời gian nhận lịch cho HSSV cụ thể như sau: 

Thời gian: vào các giờ ra chơi (sáng: từ 08g30 – 08g55; chiều: từ 15g – 15g25) từ ngày 

07/12 đến ngày 24/12/2016. 

Địa điểm: tại Trung tâm Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh (A012). 

STT KHOA THỜI GIAN GHI CHÚ 

1 Khoa Cơ khí ô tô 07 - 09/12/2016  

2 Khoa Công nghệ tự động  

3 Khoa Tài chính – kế toán 12 – 14/12/2016  

4 Khoa Công nghệ thông tin   

5 Khoa Du lịch 15 – 17/12/2016  

6 Khoa Tiếng Anh  

7 Khoa Quản trị kinh doanh 19 – 21/12/2016  

8 Khoa Tiếng Hàn  

9 Khoa Cơ khí chế tạo máy 22 – 24/12/2016  

10 Khoa Điện – Điện tử  

 

Để công tác nhận lịch diễn ra thuận lợi, đề nghị các khoa thông báo thời gian nhận lịch 

cụ thể đến các lớp và cử Ban cán sự lớp đến nhận. Đồng thời cử 1 nhân sự của khoa xuống hỗ 

trợ trong thời gian phát lịch cho HSSV của khoa. Nếu lớp nào không thể nhận lịch đúng thời 

gian trên, vui lòng phản hồi lại TT. TT&TVTS (cô My) để điều chỉnh lại thời gian nhận lịch. 

 



Lưu ý:  HSSV đã đăng ký mua thêm lịch, vui lòng nộp tiền cho lớp trưởng 

(13.000đ/cuốn), lớp trưởng thu và chuyển về TT.TT&TVTS. 

Đề nghị các đơn vị thực hiện đúng thông báo. 

Trân trọng. 

 GIÁM ĐỐC 

(đã ký) 

Tôn Thất Tín 

Nơi nhận: 

- BGH (để báo cáo), 

- Các Khoa (thực hiện). 

- Lưu. 

 


