
     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:  151  /TB-ĐHNN   Hà Nội, ngày   15   tháng 02 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 
Về việc đào tạo trực tuyến học phần Công nghệ thông tin và truyền thông 

Học kỳ II năm học 2021-2022 
 
 

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

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

phần Công nghệ thông tin và truyền thông (mã học phần FLF1007).  

Thông tin cụ thể như sau: 

1. Đối tượng và hình thức học  

- Sinh viên đã đăng ký học học phần Công nghệ thông tin và truyền thông ở 

học kì II năm học 2021-2022. 

- Sinh viên các khóa trước QH2019.F1 chưa học hoặc phải học lại, học cải 

thiện điểm học phần Tin học cơ sở 2, đăng ký học học phần Công nghệ Thông tin 

và Truyền thông để chuyển điểm tương đương. 

2. Hình thức học:  Kết hợp học trực tuyến và trưc tiếp  

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

TT Thời gian Nội dung Giáo viên phụ trách 
Địa điểm 

1 

Thứ Sáu  

ngày 04/3/3022 

18h00-20h00 

Toàn bộ sv đăng ký 

Giới thiệu cách 

đăng nhập khóa 

học, nội dung 

môn học, cách 

thức học trực 

tuyến, các quy 

định và chính 

sách môn học 

Trung tâm Công nghệ  

TT TT & HL 

Thầy Khoa Anh Việt 

(0983557660) 

Thầy Trịnh Văn Tiệp 

(0912152582) 

Thầy Nguyễn Văn Chăm 

 

Trực tuyến 

Zoom ID 97802152341 

Pass: ict212 

2 

Thứ Sáu:  

ngày 11/03/2022 

18h00-20h00 

Toàn bộ sv đăng ký 

Chuyên đề 1 

Thầy Trịnh Văn Tiệp 

và nhóm chuyên gia 

khách mời 

Trực tuyến 

Zoom ID 97802152341 

Pass: ict212 

3 

Thứ Sáu:  

ngày 06/05/2022 

18h00-20h00 

Toàn bộ sv đăng ký 

Chuyên đề 2 

Thầy Nguyễn Văn Chăm 

và nhóm chuyên gia 

khách mời 

Trực tuyến 

Đổi Zoom ID mới  

từ ngày 06/5/2022 

996 6104 0411 

Pass: ict212 

4 

Thứ Sáu: ngày 

13/05/2022 

18h00-20h00 

Toàn bộ sv đăng ký 

Chuyên đề 3 

Thầy Khoa Anh Việt 

và nhóm chuyên gia 

khách mời 

Trực tuyến 

Đổi Zoom ID mới  

996 6104 0411 

Pass: ict212 

5 

Thứ Sáu: ngày 

27/05/2022 

18h00-20h00 

Toàn bộ sv đăng ký 

Hướng dẫn nộp 

sản phẩm cuối 

kỳ. 

Trung tâm Công nghệ  

TT TT & HL 

Thầy Khoa Anh Việt 

Thầy Trịnh Văn Tiệp 

 

 

Trực tuyến 

Đổi Zoom ID mới  

996 6104 0411 

Pass: ict212 

 



 

4. Nộp sản phẩm cuối kỳ: Trung tâm Công nghệ thông tin TT&HL sẽ hướng dẫn 

sinh viên trong quá trình học. 

5. Tổ chức thực hiện  

 Phòng Đào tạo phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin Truyền thông & 

Học liệu xây dựng kế hoạch giảng dạy và lịch trình chi tiết, thông báo tới sinh viên.  

Trung tâm Công nghệ thông tin TT&HL phụ trách nội dung chương trình, kỹ 

thuật vận hành, đường truyền, công tác tư vấn và hỗ trợ sinh viên, tổ chức giảng dạy 

theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, tạo tài khoản học trực tuyến cho sinh viên.  
 

 

Đề nghị các Khoa đào tạo, các Phòng ban chức năng và các đơn vị liên quan 

thông báo cho toàn thể sinh viên trong khoa biết để thực hiện đúng nội dung trong 

thông báo. 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:         TL.HIỆU TRƯỞNG 

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);                     TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
- Các Khoa ĐT (để TB cho SV);                                     
- Phòng QT, TT PTNL (để phối hợp);        

- TT CNTTTT&HL (để thực hiện);     đã ký 

- Lưu: HCTH, ĐT, Lh12.                                                                   
          

  

           Nguyễn Thuý Lan 

 

 

     


