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THÔNG BÁO  
Về việc mở lớp Giáo dục thể chất cho sinh viên sức khỏe yếu  

Học kỳ 1 năm học 2021-2022 

  
 

 

Căn cứ công văn số 178/GDTC&TT-ĐT ngày 16/9/2021 của Trung tâm Giáo dục Thể 

chất và Thể thao, ĐHQGHN về việc mở lớp Giáo dục thể chất dành cho sinh viên sức 

khỏe yếu học kỳ 1 năm học 2021-2022, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng: Sinh viên sức khỏe yếu, khuyết tật, hạn chế khả năng vận động (có giấy 

xác nhận khuyết tật hoặc xác nhận tình trạng sức khỏe của bệnh viện từ tuyến Huyện 

hoặc tương đương trở lên). 

2. Môn học: Cờ vua 

3. Thời gian học: thứ Bảy hàng tuần, từ ngày 02/10/2021 đến 13/11/2021 

Ca 1: Buổi sáng từ 7h30-10h30;  Ca 2: Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 
 

4. Hình thức học: Trực tuyến qua Zoom hoặc Google Classroom (địa chỉ lớp học trực 

tuyến sẽ thông báo sau). 

5. Đăng ký học: Sinh viên đăng ký đến hết 17h00 ngày 24/9/2021 theo đường link: 

https://bit.ly/gdtcyeu211 

Lưu ý: Sinh viên chỉ đăng ký 01 lần, kiểm tra chính xác các thông tin trước khi bấm “GỬI”. 
 

       Đề nghị các Khoa đào tạo chính quy thông báo cho toàn thể sinh viên trong khoa 

biết và đăng ký đúng thời gian, cách thức quy định. 

       Mọi vướng mắc, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo (P109 nhà A1) hoặc điện thoại 

theo số: 024.66808741 để được hỗ trợ. 

 

Trân trọng! 

 
                         TL. HIỆU TRƯỞNG 

                            TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

Nơi nhận:       
- Các khoa ĐTCQ (để thực hiện);      

- Lưu: HCTH, ĐT, Lh10.          
             

   

                           Nguyễn Thúy Lan 
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