
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

        Số:              /TB-ĐHNN 
 

 

 

Hà Nội, ngày           tháng 5  năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc giảng dạy học phần Giáo dục thể chất  

cho sinh viên từ khoá QH2020.F1 trở về trước 
 

    

    

   Căn cứ Kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022;  

     Căn cứ Công văn số 68/GDTC&TT-ĐT ngày 06 tháng 5 năm 2022 của 

Giám đốc Trung tâm GDTC&TT, ĐHQGHN về việc giảng dạy học phần Giáo 

dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ; 

   Nhà trường thông báo cụ thể như sau: 

1. Đối tượng: 

  - 188 sinh viên đã đăng ký học (danh sách gửi kèm). 

  - Sinh viên khoá QH2020.F1 trở về trước chưa hoàn thành học phần 

GDTC, có nguyện vọng học.  

2. Thời gian: Dự kiến từ ngày 30/5/2022 đến ngày 15/7/2022 

   Ca học: 13h30 - 17h00 các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu. 

   Sinh viên sẽ tích luỹ học phần GDTC (4 tín chỉ) sau khi kết thúc đợt học. 

3. Địa điểm học: Khu liên hợp thể thao trường Đại học Ngoại ngữ. 

4. Cách thức đăng ký học: 

   Sinh viên khoá QH2020.F1 trở về trước đăng ký học trước 17h00 ngày 

15/5/2022 theo link: https://bit.ly/gdtckyhe2022 

   Lưu ý: 188 sinh viên trong danh sách gửi kèm, KHÔNG PHẢI đăng ký lại. 

     

Đề nghị các khoa đào tạo thông báo cho toàn thể sinh viên từ khoá 

QH2020.F1 trở về trước chưa hoàn thành học phần GDTC biết để đăng ký học 

đúng thời gian, cách thức quy định trên. 
 

Mọi vướng mắc, sinh viên liên hệ hệ với Phòng Đào tạo trường ĐHNN 

(P109-A1), điện thoại theo số: 024.66808741 để được hỗ trợ. 
 

 

Nơi nhận:                        TL. HIỆU TRƯỞNG 

- Ban giám hiệu (để báo cáo);  KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

- Các khoa ĐTCQ (để thực hiện);       PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- Lưu: HCTH, ĐT, Lh04.        

             
 

                    Nguyễn Việt Hùng 

https://bit.ly/gdtckyhe2022
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