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     Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2021 

    

   

THÔNG BÁO 
Về việc thực hiện công tác dạy - học trực tuyến, tạm hoãn các kỳ thi tại  

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN từ ngày 04/5/2021 đến hết ngày 07/5/2021 

 

 

Căn cứ Công điện 06/CĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch UBND 

Thành phố Hà Nội về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-

19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5; 

Căn cứ Công văn 1142/SGDDT-CTTT  ngày 03 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Sở 

GD&ĐT Thành phố Hà Nội về việc thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm 

bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 ; 

Căn cứ diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trong cả nước, để đảm 

bảo an toàn về mặt sức khỏe cho cán bộ, học sinh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, 

ĐHQGHN, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thông báo: 
 

1. Việc giảng dạy - học tập thực hiện trực tuyến đối với tất cả các bậc học, cấp học 

trong toàn trường theo thông báo số 580/TB-ĐHNN ngày 03 tháng 5 năm 2021 của 

Hiệu trưởng Trường ĐHNN. 

2. Hiệu trưởng trường THCS Ngoại ngữ, trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo 

cho giáo viên và học sinh biết, thực hiện.  

3. Đối với các học phần chung mời giảng do Phòng Đào tạo phụ trách, Phòng Đào tạo 

thông báo trực tiếp cho các giảng viên mời giảng kế hoạch giảng dạy trực tuyến. 

4. Đối với các học phần do các khoa đào tạo và bộ môn trực thuộc Trường phụ trách, 

đề nghị các đơn vị chủ động thông báo tới giảng viên và sinh viên biết, thực hiện.  

5. Lịch thi học kỳ, thi kết thúc các học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với tất cả 

các bậc học, cấp học trong toàn trường tạm hoãn đến khi có thông báo mới. 

6. Việc nộp hồ sơ thực tập đối với sinh viên khóa QH2017.F1 tạm lùi đến khi có thông 

báo mới.  
 

Hiệu trưởng đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và 

sinh viên trong đơn vị biết, thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, đồng thời thường xuyên 

cập nhật các thông báo của Nhà trường, của ĐHQGHN cũng như các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh theo khuyến cáo của Chính phủ và Bộ Y tế. 
 

Trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị (để thực hiện); 

- Đăng website Trường; 

- Lưu: HCTH, ĐT, VH25. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đỗ Tuấn Minh 



 


