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Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022 

THÔNG BÁO 
V/v: Tổ chức lớp học tiếng Anh vì cộng đồng năm 2022 

 

Thực hiện kế hoạch số 844/KH-TĐHHN, ngày 10/3/2022 của Hiệu trưởng 

trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Mở các lớp học tiếng Anh 

vì cộng đồng năm 2022.  

Nhà trường cảm ơn sự nhiệt tình hưởng ứng tham gia của toàn thể sinh viên 

trong trường. Tuy nhiên do số lượng lớp học theo dự kiến theo kế hoạch là từ 04 đến 

06 lớp nên Nhà trường sẽ ưu tiên cho 118 sinh viên thuộc diện gia đình chính sách, 

có hoàn cảnh khó khăn, vùng dân tộc thiểu số (có danh sách kèm theo).  

Thời gian tổ chức các lớp học dự kiến từ ngày 12/4/2022. Ban tổ chức lớp 

học đã gửi Mail cho những sinh viên tham gia đợt học 1, sinh viên vào Mail của 

mình và thực hiện theo hướng dẫn của ban tổ chức lớp học. 

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên được biết và thực hiện theo kế 

hoạch của ban tổ chức lớp học./. 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch HĐT (để b/c); 

- Ban giám hiệu (để biết); 

- Các đơn vị trực thuộc;  

- Website trường; 

- Lưu: VT, CTSV. ĐNT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Thị Trinh 
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