
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI 
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 V/v thông báo kế hoạch tổ chức học lại 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Hà Nội, ngày  02 tháng 5  năm 2018 

 

 

Kính gửi:  - Phòng Đào tạo 

- Ban chủ nhiệm các khoa chuyên ngành 

 
       

Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 của Nhà trường về việc tổ 

chức học lại cho những sinh viên chưa hoàn thành Bài thu hoạch trong Tuần 

sinh hoạt Công dân Sinh viên, Phòng Công tác Sinh viên kính đề nghị các 

khoa, các phòng ban chức năng phối hợp tổ chức thực hiện, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng học lại 

- SV chưa hoàn thành chương trình học (áp dụng theo Quyết định số 

559/ĐHVHHN-CTSV ngày 01/10/2013). 

- SV các lớp chưa hoàn thành bài Thu hoạch trong Tuần sinh hoạt 

CDSV đầu năm học. 

- SV các lớp chưa được học đầu năm 2017 - 2018: LTDL8, LTQL8, 

LTTV8. 

* Lịch học: 

- Thời gian: Chủ nhật, ngày 03/6/2018 

(Buổi sáng: từ 7h30’ – 11h30’, buổi chiều từ 13h30’-17h00’) 

- Địa điểm: Nhà Văn hóa 

2. Thủ tục, quy trình: 

- SV lên Phòng Công tác Sinh viên đăng ký thủ tục học lại (theo mẫu). 

- Thời gian đăng ký học lại: từ ngày 02/5/2018 đến ngày 01/6/2018. 

 (Danh sách SV học lại được niêm yết tại văn phòng Khoa và Phòng CTSV) 

Mọi chi tiết xin liên hệ về phòng Công tác Sinh viên (đ/c Hoàng Mạnh Hà, 

sđt: 0989651056). 

Kính đề nghị BCN các khoa thông báo, phổ biến kế hoạch tới toàn thể SV. 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Lưu VT, CTSV, Hà (15) 

  

  

KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Phạm Văn Tám 

 




