
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:             /TB-ĐHNN     Hà Nội, ngày       tháng 10 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đào tạo trực tuyến học phần Cơ sở Văn hóa Việt Nam 

Học kỳ I năm học 2021-2022 
 

 

Căn cứ Kế hoạch năm học 2021-2022 và Kế hoạch giảng dạy các học phần 

môn chung học kỳ I năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo về việc tổ chức học 

phần Cơ sở văn hóa Việt Nam (mã học phần HIS1056), cụ thể như sau: 

1. Đối tượng: Sinh viên đã đăng ký thành công lớp học trực tuyến học phần Cơ sở 

văn hóa Việt Nam (mã lớp học phần HIS1056-01) học kì I năm học 2021-2022.  

2. Hình thức học: Học trực tuyến 

3. Lịch hướng dẫn học, học trực tiếp, nộp bài, tổng kết khóa học:  
 

Thời gian Nội dung Giáo viên phụ trách Địa điểm 

Thứ Ba: ngày 19/10/2021 

Từ 18h00 đến 20h00 

 Toàn bộ sinh viên đã đăng ký 

học lớp học phần trực tuyến 

Giới thiệu về 

môn học, 

hướng dẫn 

khai thác khóa 

học 

Cô Ngô Thanh Mai 

ĐT: 0902268995 

Cô Chử Thị Bích 

ĐT: 0983046243 

Thầy Trần Hữu Trí 

ĐT: 0971424683 

Trực tuyến trên 

Zoom 

 

(Zoom ID sẽ thông 

báo sau) 

Thứ Ba: ngày 23/11/2021 

18h00-20h00 

Sinh viên theo danh sách ca 1 

Chuyên đề 

Thầy Trần Hữu Trí 

Thứ Tư: 24/11/2021 

18h00-20h00 

Sinh viên theo danh sách ca 2 

Cô Ngô Thanh Mai 

Thứ Năm: 25/11/2021 

18h00-20h00 

Sinh viên theo danh sách ca 3 

Cô Chử Thị Bích 

Thứ Sáu: 26/11/2021 

18h00-20h00 

Sinh viên theo danh sách ca 4 

Cô Ngô Thanh Mai 

Thứ Ba: 14/12/2021 

Sáng: 8h30 – 11h00 

Chiều: 14h00 – 16h00 

Thu bài tập 

nhóm 

Thầy Trần Hữu Trí/  

Cô Ngô Thanh Mai 

Phòng 508 

 nhà A1 
(trong trường hợp không 

gặp mặt trực tiếp, Nhà 

trường sẽ thông báo cho 

sinh viên sau). 

Thứ Ba: 28/12/2021 

Ca 1: 17h30 - 18h15 

Ca 2: 18h15 – 19h00 

Ca 3: 19h00 - 19h45 

Ca 4: 19h45 -20h15 

 

Tổng kết khóa 

học 

Cô Ngô Thanh Mai 

Thầy Trần Hữu Trí 

Cô Chử Thị Bích 

Hội trường 

Vũ Đình Liên 

(trong trường hợp không 

gặp mặt trực tiếp, Nhà 

trường sẽ thông báo cho 

sinh viên sau). 



  Danh sách sinh viên chia theo các ca học sẽ thông báo đến sinh viên sau 

ngày 15/10/2021.  

4. Lịch học trực tuyến: Bộ môn NN&VH Việt Nam sẽ thông báo cho sinh viên 

sau buổi gặp mặt ngày 19/10/2021. 

5. Lịch thi: Theo lịch thi hết học phần chung học kỳ I của Nhà trường. 

6. Tổ chức thực hiện 

- Phòng Đào tạo phối hợp với Bộ môn NN&VH Việt Nam, Trung tâm Công nghệ 

thông tin - Truyền thông & Học liệu xây dựng kế hoạch giảng dạy và lịch trình chi tiết. 

- Bộ môn NN&VH Việt Nam phụ trách nội dung chương trình, công tác tư vấn và 

hỗ trợ sinh viên, tổ chức giảng dạy, đầu mối tổ chức thi và chấm thi. 

- Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông và Học liệu phụ trách kỹ thuật 

vận hành, đường truyền, hỗ trợ Bộ môn VH&NNVN tạo khóa học, tài khoản học 

và thi cho sinh viên, hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình tổ chức học và thi. 

- Các Khoa đào tạo phổ biến kế hoạch học tập cho toàn thể sinh viên trong khoa 

biết để thực hiện đúng nội dung trong thông báo. 

- Trung tâm Phát triển Nguồn lực, Phòng Quản trị bố trí cán bộ phục vụ và sắp xếp 

hội trường theo lịch học, không sử dụng Hội trường cho mục đích khác trong thời 

gian sinh viên có buổi học. 
 

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

024.668.08741 (trong giờ hành chính) để được hỗ trợ. 

 

 

 

Nơi nhận:             TL. HIỆU TRƯỞNG 

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);             TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
- Các Khoa ĐT, BM NN&VHVN (để thực hiện);            
- TT CNTT - TT&HL (để thực hiện); 

- TT PTNL, P. QT (để phối hợp);         

- Lưu: HCTH, ĐT, Lh12.                                                                      

                 
       Nguyễn Thuý Lan 
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