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THÔNG BÁO 
V/v nghỉ làm việc, giảng dạy và học tập vào ngày 18, 19/11/2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 2145/KH-ĐHKT-QTNNL ngày 11 tháng 10 năm 2022 của 

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) về việc tổ chức hoạt động UEH Day 

2022 “Ready for Next - Sẵn sàng vì một Đại học UEH đa ngành và bền vững”. 

UEH thông báo đến toàn thể giảng viên, viên chức, người lao động và người 

học được nghỉ giảng dạy, làm việc và học tập cả ngày thứ 6, ngày 18/11/2022 và 

thứ 7, ngày 19/11/2022 để giảng viên, viên chức, người lao động tham dự hoạt động 

UEH Day 2022. 

Giảng viên thực hiện dạy bù các lớp học phần có thời gian vào ngày 18, 

19/11/2022 bằng hình thức Online. Quý Thầy/Cô đăng ký lịch giảng bù tại website 

Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí. Trường hợp cần hỗ trợ, Thầy/Cô vui lòng liên 

hệ qua email: qlgd@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: (028) 38532247 (Ext 177). 

Lưu ý: Viên chức, người lao động khối quản lý không tham dự hoạt động 

UEH Day 2022 vẫn làm việc bình thường. 

UEH đề nghị các Trưởng đơn vị thông báo cho viên chức, người lao động; 

các đơn vị quản lý đào tạo phối hợp với Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học 

thông báo người học được biết và thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Phó Hiệu trưởng;  
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc UEH; 
- GV, VC, NLĐ (qua email);  
- Người học (qua email); 
- Lưu: VP. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

GS.TS. Sử Đình Thành 
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