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SÓ: 5527/TB-ĐHLHN Hâ NÔi, ngây 28 thóng 12 năłn 2022/

THÔNG BĂo
V/v sir (l!łng phan mem quin IS' hęc tâp

doi vói sinh viôn Khóa 21 hinh thń'C dăo tąo dąi IIQC văn băng hai chinll quy
(tuyôn sinh dę•t 2)

Theo kô hoąch năm hQC 2022-2023, Khóa 21 tuyôn sinh dgyt 2 băt dâu hQC
theo thôi khóa biôu tčr 09/01/2023. Đô dâm bâo thuc hiôn tôt kô hoach cua năm
hec, Trubng së cung câp męi thông tin vô hec tâp cua sinh viôn tren Công
Thông tin dięn tCr vâ phân môm dăng hec trvc tuyôn. Phông Đâo tąo doi hec
dô nghÎ sinh viôn Khóa 21 hinh th(rc dăo tąo dąi hoc văn băng hai chinh quy
(tuyôn sinh dgyt 2) nhu sau:

1. ĐQC vă thłrc hiÔn theo huóng dân scr dvng phân môm dăng hQC ccła
Trung tâm Công nghÔ thông tin (có bân huóng dăn kčm theo thông băo trôn
Công Thông tin dięn tir cua Truông).

2. Sinh viôn së sir d!łng tăi khoân câ nhân cua minh dô xem thôi khóa biôu
hec k} II năm hec 2022-2023 (hQC k} I cua khóa hQC) tir ngây 12/01/2023.

3. Phông Đâo tąo dąi hec guși kčm theo thông bâo nây thôi khóa biôu căc
lóp Khóa 21 hinh th(rc dâo tąo dąi hec văn băng hai chinh quy (tuyôn sinh dęt 2)
trôn Công Thông tin dięn tt cua Truông vói thôi gian hQC tâp nhur sau:

- Sâng tîr 07h00'

- Chiôu tir 13h00'

- Tôi nr 18h00'

4. Sinh viôn phâi thubng xuyôn chđl dÔng theo dôi tren Công Thông tin
diÔn tCr cua Trubng dô biôt căc thông tin vô dăng k} hQC tâp, vô tô chirc lóp hec
vâ kô hoach dăo tąo./.

Nai nhân:
- I-Iięu truông (dĆ bâo căo);

- Phó HT Lô Dinh Nghi (dĆ chi dąo t/h);

- Căc dan vi (dČ p/h t/h);

- CÔng TTDT Trubng (dĆ dua tin);

- Luu: VT, DTDH.
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