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THÔNG BÁO 

Về việc dạy - học ngày 20/9/2022 

đối với HS-SV các hệ đào tạo trong toàn trường 

 
 
 

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy năm học 2022-2023 của Trường Đại học 

Ngoại ngữ, ĐHQGHN; 

Căn cứ Kế hoạch đón sinh viên khoá QH2022.F1 của Trường Đại học 

Ngoại ngữ, ĐHQGHN; 
 

Hiệu trưởng thông báo về  việc giảng dạy và học tập ngày 20/9/2022, cụ thể 

như sau: 

1. Đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy, chương trình đào tạo thứ hai (Bằng 

kép), Liên kết Quốc tế nghỉ học ngày 20/9/2022. 

Giảng viên các lớp học phần chủ động lên kế hoạch dạy bù vào tuần dự trữ, 

thông báo cho sinh viên và báo cáo Trường qua phòng Đào tạo (Thầy Nguyễn 

Mạnh Thắng, email:thangptcnn@gmail.com) để bố trí phòng học dạy bù. 

2. Đối với học sinh Trường THCS Ngoại ngữ và Trường THPT Chuyên Ngoại 

ngữ chuyển từ hình thức học trực tiếp sang hình thức học trực tuyến. 

Hiệu trưởng hai trường có trách nhiệm thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo 

viên và học sinh của đơn vị thực hiện nghiêm túc việc dạy-học trực tuyến. 
 

Đề nghị lãnh đạo các khoa đào tạo, bộ môn, các phòng ban chức năng trong 

toàn trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên biết, 

thực hiện theo đúng nội dung trong thông báo. 

Trân trọng./.  
  

 

 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị (để thực hiện); 

- Giảng viên các lớp mời giảng (để thực hiện); 

- Đăng website Trường; 

- Lưu: HCTH, ĐT, Lh5. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 Đỗ Tuấn Minh 
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