
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 
 

Số:               /TB-ĐHNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tuyến  

chương trình đào tạo thứ 2 (Bằng kép) năm 2022 

 

Căn cứ quyết định số 762/QĐ-ĐHNN ngày 31 tháng 3 năm 2022 về việc thành 

lập ban truyền thông tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 (Bằng kép) năm 2022; 

Căn cứ thông báo số 784/TB-ĐHNN ngày 06 tháng 6 năm 2022 về việc tuyển 

sinh chương trình đào tạo thứ 2 (Bằng kép) năm 2022;  

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức buổi tư vấn tuyển sinh trực 

tuyến chương trình đào tạo thứ 2 (Bằng kép) năm 2022 dành cho sinh viên các trường 

thành viên trong ĐHQGHN, cụ thể như sau: 

- Thời gian: 20h00 – 21h30 ngày 11/7/2022 (thứ Hai) 

- Hình thức: qua Zoom Meeting (ID sẽ được thông báo qua email của người 

tham dự) 

- Nội dung: 

o Phòng Đào tạo giới thiệu thông tin về tuyển sinh CTĐT thứ 2 năm 2022; 

o Các khoa đào tạo giới thiệu về chương trình đào tạo, cơ hội nghề nghiệp; 

o Giải đáp thắc mắc tuyển sinh. 

- Đăng ký tham gia tại: bit.ly/tvtsbkulis trước 17h00 ngày 10/7/2022 

- Lưu ý: 

o Các bạn sinh viên khi tham gia vui lòng đặt họ và tên đầy đủ kèm tên trường      

viết tắt (VD: ULIS, USSH…) để được duyệt vào phòng. 

o Đăng nhập trước ít nhất 10 phút để tránh nghẽn mạng. 

- Liên hệ: Văn phòng trực CTĐT thứ 2 (Bằng kép), số điện thoại: 024 66519803  

hoặc Fanpage CTĐT thứ 2 (Bằng kép): fb.com/bangkepulisvnu để được giải đáp. 

 

Nơi nhận: 

- BGH (để báo cáo); 

- Phòng Đào tạo, HSSV các Trường,  

   các Khoa trực thuộc ĐHQGHN (để phối hợp); 

- Khoa SPTA, Khoa Tiếng Anh, Khoa NN&VH Trung 

Quốc, Khoa NN&VH Nhật Bản, Khoa NN&VH Hàn 

Quốc (để thực hiện); 

- Sinh viên các Trường, Khoa trực thuộc ĐHQGHN 

(để tham gia); 

- Lưu: HCTH, ĐT, Dth10.  

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thúy Lan 
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