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THÔNG BÁO  

Thời gian tựu trường và thực học của Trường THCS Hồ Văn Long  
Năm học 2022-2023 

 

Căn cứ Quyết định số 7374/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Long An về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh 

Long An; 

Trường THCS Hồ Văn Long thông báo đến Cha, mẹ học sinh và các em học 

sinh về thời gian tựu trường, thực học năm học 2022-2023 như sau: 

1. Tựu trường: từ ngày 29/8/2022 

+ Học sinh khối 6,7,8, 9: tập trung buổi sáng lúc 8h00 

2. Khai giảng và thực học: từ ngày 05 tháng 9 năm 2022 

* Lưu ý:  

- Quý phụ huynh xem danh sách lớp năm học 2022-2023 được niêm yết tại 

Website: http://thcshovanlongcg.edu.vn và bảng thông báo của nhà trường. 

- Khi mua sách giáo khoa lớp 6, lớp 7, Cha mẹ học sinh cần xem danh mục 

sách giáo khoa khối 6,7 được UBND phê duyệt. Danh mục sách giáo khoa lớp 6, 7 

được niêm yết tại Website: http://thcshovanlongcg.edu.vn và bảng thông báo của 

nhà trường. 

- Đồng phục học sinh: Áo sơ mi trắng; Quần tây xanh hoặc đen. 

 

Sau khi nghe được thông báo này quý Cha, mẹ học sinh nhắc nhỡ, tạo điều 

kiện tốt nhất cho các em học sinh đến trường THCS Hồ Văn Long đúng thời gian 

nêu trên./. 
       Nơi nhận: 

- UBND xã Phước Lâm; 

- CB.TTVH xã;  
- Niêm yết, công khai Website; 

- Lưu: VT. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Duy Đạt 

 

http://thcshovanlongcg.edu.vn/
http://thcshovanlongcg.edu.vn/

