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THÔNG BÁO 
Về việc dạy-học từ ngày 04/4/2022 đối với sinh viên đại học chính quy,  

chương trình đào tạo thứ hai, liên kết quốc tế tại trường Đại học Ngoại ngữ 

 
 

 

Căn cứ công văn số 255/ĐHQGHN-ĐT ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Đại 

học Quốc gia Hà Nội về việc triển khai công tác đào tạo học kỳ 2 năm học 2021-

2022; 

Căn cứ Thông báo kết luận số 296/TB-ĐHQGHN ngày 10 tháng 2 năm 2022 

của Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hội nghị giao ban công tác đào tạo năm học 

2021 - 2022; 

Căn cứ Thông báo số 162/TB-ĐHNN ngày 16 tháng 2 năm 2022 về việc hỗ 

trợ giảng viên và người học sau khi đi học trực tiếp tại trường từ ngày 21 tháng 2 

năm 2022; 

Căn cứ tình hình dịch bệnh đã dần ổn định; 

Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo đến cán bộ, giảng viên và 

người học về việc dạy-học từ ngày 4/4/2022 đối với sinh viên đại học chính quy, 

chương trình đào tạo thứ hai, liên kết quốc tế trong toàn trường, cụ thể như sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Thông báo số 162/TB-ĐHNN ngày 

16/2/2022 của Hiệu trưởng. 

2. Tổ chức giảng dạy  

 100% các lớp học phần phải được tổ chức giảng dạy trực tiếp từ ngày 

04/4/2022 tại giảng đường theo thời khoá biểu học kỳ 2 năm học 2021-2022.  

 Các trường đặc biệt (giảng viên bị F0...), giảng viên tìm người dạy thay 

hoặc tổ chức dạy bù vào tuần dự trữ theo kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022, 

đồng thời thông báo cho sinh viên các lớp học phần phụ trách. Giảng viên các lớp 

học phần báo cáo trực tiếp cho Trưởng các đơn vị.  



 Giảng viên các lớp học phần mời giảng, báo cáo phòng Đào tạo (thầy 

Nguyễn Mạnh Thắng, điện thoại: 0986619810, email: thangptcnn@gmail.com).  

 Trưởng các đơn vị báo cáo  phòng Thanh tra Pháp chế (thầy Nguyễn Thành 

Công, email: congdhnn@gmail.com) và phòng Đào tạo (cô Nguyễn Thuý Lan, 

email: lanthuy.nguyen@gmail.com) trước các buổi học các trường hợp trên. 

 Phòng Thanh tra Pháp chế bố trí cán bộ kiểm tra công tác dạy-học, báo cáo 

hàng ngày cho Ban Giám hiệu. 

3. Đầu mối liên hệ hỗ trợ cán bộ, người học  

 Cán bộ, sinh viên cần hỗ trợ liện hệ đường dây nóng với Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch Covid 19 của trường qua số điện thoại: 

 Điện thoại hỗ trợ cho cán bộ: 0963753753 (thầy Nguyễn Văn Đoàn), 

0934442229 (thầy Phạm Văn Kim) 

 Điện thoại hỗ trợ cho sinh viên: 0983332524 (thầy Trần Trí Thành), 

0988524526 (thầy Phạm Đình Lượng), 0913012192 (thầy Vũ Văn Hải) 

 Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị đào tạo, các Bộ môn trực thuộc 

Trường, các phòng Ban chức năng thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên và 

người học trong đơn vị biết, thực hiện nghiêm túc nội dung trong thông báo.  

 Trân trọng! 
 

 
Nơi nhận: 

- Các đơn vị trong trường (để thực hiện); 

- Giảng viên mời giảng (để thực hiện); 

- Đăng website Trường; 

- Lưu: HCTH, ĐT, Lh3. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

 

 
Hà Lê Kim Anh 
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