
BO GIAO DUC vA DAO TJ?LO CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRIXONGDJJ HQCDJLINAM Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S:5q/ TB-DN Ha Nói, ngdy 04 tháng 5 nám 2022 

THÔNG BAO 
Vê vic hçc bô sung các hçc phin thic hành cho sinh viên khóa 13 - khoa 
Diêu du'ö'ng và sinh viên hçc 1i các hçc phân Tiêng Trung Quc 1,2,3,4 

Can cii' Ké' hogch 300 701/KII-DHDN ngây 07/3/2022 ve vic phông chó'ng 

djch khi sinh viên quay trà iqi Trw&ng hQc tp; 

Can ci, Ké' hogch giáng dy và hQc tap näm hQc 2021 - 2022; 

Can xudt cia khoa Diéu Dithng, khoa Ngón ngI? và van hóa Trung Quóc; 

Can ci'c Chuvng trInh dào to trInh do dcii hQc khóa 13 - ngành Diu dwâng, 

và các khoa trong chu'cing trInh dâo tçio Ce hçcphán tieng Trung Qudc 1,2,3,4. 

Hiu trung Trung Dai  h9c  Dai  Nam thông báo k hoach h9c b sung các 

h9c phn thirc hành hçc kI 2 nàm hgc 2020-2021 bj hoãn do dich Covid 19 ciia khóa 

13 khoa Diêu du'ong và các lop h9c 1i h9c phân tiêng Trung Quôc 1,2,3,4 nhu sau: 

1. Dôi tu'ng: 

+ Sinh viên trInh d dai h9c khOa 13, khoa Diu duo'ng. 

+ Sinh viën trInh do dai hoc khóa 12,13,14 cOn ng các h9c phn ting Trung 

Quc 1,2,3,4. 

2. ThOi gian thçrc hin: 

- Sinh viên khóa 13 khoa Diu du'Oiig: h9c th1rc hành tp trung tr ngày 

11/4/2022 dn ngày 04/6/2022; 

- Sinh viên hpc 1i các h9c phn ting Trung Quc 1,2,3,4: h9c trrc tuyên tr 

04/05/2022 dn 25/05/2022. 

3. Da diem h9c tp trung: Ca sO Phi lam, Ha Dông, Ha Ni. 

4. HInh tht?c hoc tri'c tuyên: Hpc trên phn mm MS teams. 

5. ThOi khóa biêu: Theo file dInh kern cho trng d& tuclng. 

6. Yêu cu phông chông djch 

- Sinh viên tham gia h9c tp trung không thuc din cách ly theo quy djnli cüa 

BôYtê; 
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- Nh'ng sinh viên thuc din cách ly cn báo cáo Khoa thông qua giáo viên 

chü nhim kern minh chirng cii th; sau khi ht thai han  cách ly theo quy djnh phái 

theo hçc t.p trung. Trxâng khoa Diu di.râng chü dng xây dirng k hoach phi dao 

hoc bü cho sinh viên (nk cn); 

- Nhthig sinh viën khong thuQc din cách ly y t nk khOng v TnrYng h9c t.p 

t.p trung hoàn toàn chju trách nhim v vic chm tin do h9c tp và phâi chiu  các 

chi phi dào tao  gia tang (nu co) theo quy djnh cüa Nhà truàng. 

7. To chfrc thic hin: 

- Phông Cong tác sinh vién và khoa quán 1' sinh viên: thông báo thài khóa 

biu d sinh viên di hoc. 

- Phông Hnh  chInh quail trj chun bj ca s vt cht d phiic vii. 

- B phn,h trq Cong ngh thông tin: thl:rc hin tao  phông h9c trên phn mém 

MS teams. 

Trân tr9ng! 

Nqi nhmn: 

- HDT, BGH (d B/c); 
- Khoa Diu dtrOng, Ngôn ngEt VHTQ (d T/h); 
- Phông HCQT, CTSV, DT (d P/h); 
- Lixu DT, VT. 
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