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THÔNG BÁO  
Về việc mở lớp Giáo dục thể chất cho sinh viên tự nguyện học kỳ 1 năm học 2021-2022 

 

Căn cứ công văn số 189/GDTC&TT-ĐT ngày 29/9/2021 của Trung tâm Giáo dục 

Thể chất và Thể thao, ĐHQGHN về việc mở lớp Giáo dục thể chất (GDTC) tự nguyện 

học kỳ 1 năm học 2021-2022, Trường ĐHNN thông báo cụ thể về lớp học như sau: 
 

1. Đối tượng:  Sinh viên các khoá trước QH2019 chưa hoàn thành học phần GDTC 

(04 tín chỉ).  

Lưu ý: Sinh viên các khóa sau QH2019 chưa học GDTC, sẽ học kết hợp GDTC và 

GDQPAN tập trung tại Hòa lạc theo kế hoạch riêng, không đăng ký học lớp GDTC 

tự nguyện. 

2. Thời gian học: Thứ 7 hàng tuần, từ ngày 16/10/2021 đến ngày 11/12/2021  

(Buổi sáng: Từ 7h30-10h30; Buổi chiều: Từ 13h30-16h30) 

3. Hình thức học:  

- Học trực tuyến qua Zoom và Google Classroom (thông tin về lớp học sẽ thông báo 

dự kiến ngày 15/10). 

- Hết thời gian giãn cách, sinh viên học tập trung tại Khu Liên hợp thể thao Đại học 

Quốc gia Hà Nội, số 02 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội (sẽ có thông báo sau). 

4. Học phí:  

- CTĐT chuẩn và CLC VNU:  

Học lại:  300.000đ/tín chỉ x hệ số 1,5 x số môn học (01 tín chỉ/ môn học).  

Học lần đầu: 300,000đ/tín chỉ x 0,5 x số môn học 

- CTĐT CLCTT23:  

Học lại:  920.000đ/tín chỉ x hệ số 1,5 x số môn học (01 tín chỉ/ môn học).  

Học lần đầu:  920,000đ/tín chỉ x 0,5 x số môn học 
 

5. Đăng ký học: Sinh viên có nguyện vọng học lớp GDTC tự nguyện đăng ký theo 

link: bit.ly/gdtctunguyen211 đến hết ngày 07/10/2021 theo danh mục các lớp học 

phần đính kèm.  

6. Cách thức nộp học phí: Sinh viên chuyển khoản học phí từ 12/10/2021 đến ngày 

14/10/2021 theo hướng dẫn sau:  

A.Trường hợp Sinh viên đã có tài khoản Ngân hàng BIDV 

- Nộp học phí học lại qua Intermet Banking/Smart Banking (Áp dụng đối với 

sinh viên đã có tài khoản thanh toán và sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của 

BIDV) 

     Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống ngân hàng điện tử của BIDV (Intermet 

Banking/Smart Banking).  

     Bước 2: Lựa chọn mục Thanh toán/Học phí-lệ phí thi-trường học/Nhà cung cấp 

(Đại học Quốc gia Hà Nội VNU/Trường Đại học Ngoại Ngữ-ĐH Quốc gia Hà 

Nội)/Mã khách hàng (Nhập mã sinh viên)/Tiếp tục/ Kiểm tra lại số tiền/Thanh toán. 

- Nộp học phí qua hệ thống máy ATM của BIDV 

     Bước 1: Đưa thẻ vào máy và đăng nhập vào hệ thống ATM của BIDV 

     Bước 2: Lựa chọn mục Thanh toán/Học phí lệ phí/Nhà cung cấp (Đại học Quốc 

gia Hà Nội/Trường Đại học Ngoại Ngữ-ĐHGHN)/Nhập mã sinh viên/Tiếp tục/ 

Kiểm tra lại số tiền/Thanh toán. 



 

B.Trường hợp Sinh viên chưa có tài khoản ngân hàng BIDV 

Sinh viên mang tiền mặt đến các điểm giao dịch của ngân hàng BIDV, cung cấp 

thông tin cho Giao dịch viên Họ tên/Mã sinh viên của sinh viên cần nộp tiền học 

phí học lại, Giao dịch viên sẽ thực hiện thu học phí cho sinh viên.  

 Sinh viên gặp khó khăn khi chuyển khoản học phí, liên hệ Phòng KHTC, 

(P205- A1) cô Nhung - số ĐT: 0986698580. 

 

Mọi vướng mắc trong quá trình học, sinh viên liên hệ với Trung tâm 

GDTC&TT, ĐHQGHN. ĐT: 024.3557.6030 hoặc Phòng Đào tạo, Trường Đại học 

Ngoại ngữ, P109 - A1, ĐT 024.668.08741. 
 

 

 
                         TL. HIỆU TRƯỞNG 

                           TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

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

- Phòng KHTC (để phối hợp);       

- Lưu: HCTH, ĐT, Lh10.          
               

                           Nguyễn Thuý Lan 



 

 

PHỤ LỤC 

 

PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG LỚP HỌC 

(Thứ 7 hàng tuần, từ ngày 16/10/2021 đến ngày 11/12/2021) 

 

 
TT TÊN ĐƠN VỊ LỚP HỌC BUỔI SÁNG 

(Từ 7h30 – 10h30) 

LỚP HỌC BUỔI CHIỀU 

(Từ 13h30 – 16h30) 

1 

 

Trường Đại học Ngoại ngữ 

 

01 Điền kinh 

01 Aerobic 

01 Teakwondo 

01 Bóng bàn 

01 Cờ vua 

01 Điền kinh  

01 Khiêu vũ thể thao 

01 Teakwondo 

01 Bóng bàn 

01 Cờ vua 

Ghi chú: Sinh viên tối đa mỗi lớp là 50sv/lớp. 
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