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THÔNG BAO
Ve viêc trien khai công tic day-hoc trurc tuyén tir ngày 22/02/2021 dén 28/02/2021

Càn cir diên biên phi'rc top cùa tình hình dich bênh Covid-19 trong cà nu6c, dê
dàm bào an toàn vê m4t st'rc khòe cho cân bO, hoc sinh, Sinh viên Truròng Dai hoc
Ngoai ngù, DHQGHN dông thòi chû dông trong viêc day và hoc sau k} nghi Tét
Nguyên dân 2021 , Hiêu truòng Truòng Dai hoc Ngoai ngù, DHQGHN thông bâo:

1. Tiêp tuc thyc hiên công tâc day và hoc trurc tuyên dôi v6i tât cà câc bâc
hoc, câp hoc toi Truròng Dai hoc Ngoai ngù, DHQGHN tù ngày 22/02/2021 dén
28/02/2021.

2. Viêc day và hQC trurc tuyên cân duqc thgc hiên nghiêm tûc, dàm bào chât
lurqng, hiêu quà và theo düng thòi khéa biêu dû ban hành.

- Dôi câc hQC phân chung mòi giàng do Phòng Dào tao Phli trâch, Phòng
Dào tao thông bâo trurc tiêp cho câc giàng viên mbi giàng kê hoach giàng day trurc
tuyên.

- Dôi Véi câc hQC phân do câc khoa dào tao và bô môn trurc thuOc Truòng
Phli trâch, dê nghi câc dcm vi chù dông thông bâo t6i giàng viên và Sinh viên biêt,
thuc hiên.

- Dôi Véi câc lép hQC trurc tuyên cùa trtròng THCS Ngoai ngù, truòng THPT
Chuyên Ngoai ngù, Hiêu truròng hai truòng thông bâo t6i giâo viên và hQC Sinh biêt,
thurc hiên.

Tru6c tình hình bênh dich dang cô diën biên phûc top, Hiêu tru&ng dê nghi
lânh dao câc don vi, cân bô viên chûc và nguòi hoc thurc hiên nghiêm tüc câc nOi
dung trên, dông thòi thuròng xuyên câp nhât câc thông bâo cùa Nhà truòng cüng
nhu câc biên phâp phòng chông dich theo khuyên câo cùa BO Y tê.

NŒi nhân.•
- BGH (dé bâo câo);

- Câc don vi trong toàn trtr&ng (dê thvc hiên);

- Giàng viên mbi giàng (dé thyc hiên);

- Luru: HCTH, DT, Lh20.
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