
 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI     

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 
 

Số:         /ĐHKT-CTSV 
V/v triệu tập tham dự Lễ khai giảng  

năm học 2021 - 2022. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    

                    Hà Nội, ngày     tháng 9  năm 2021 

Kính gửi:   Lãnh đạo các Khoa/Viện QTKD/CITE. 

 

Thực hiện thông báo số 2987/KH-ĐHKT ngày 27/09/2021 về việc kế hoạch tổ chức Lễ 

khai giảng năm học 2021 – 2022, Nhà trường đề nghị các Khoa/Viện cử sinh viên nội dung sau: 

Thời gian: 9h00 – 11h30, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (thứ Tư). 

Địa điểm: Hội trường 801- Trường Đại học Kinh tế -ĐHQGHN. 

Hình thức: Trực tuyến bằng tài khoản MS Team 

1. Thành phần tham dự của Khoa/Viện/CITE:  

* Tham dự trực tiếp tại Phòng 801: Chủ nhiệm các Khoa/Viện/GĐ CITE. 

* Tham dự trực tuyến:  

- Giảng viên tham dự khi không có giờ giảng. 

- Toàn bộ sinh viên thuộc diện khen thưởng, trao học bổng đầu năm học 2021 - 2022. 

- Toàn thể sinh viên khóa QH-2021-E trong nước và quốc tế (CITE), sinh viên trúng tuyển 

chương trình Tài năng thể thao đợt 2 năm 2021 của Viện QTKD. 

- Đại diện 01 ban cán sự các lớp khóa QH-2018, QH-2019, QH-2020 không có giờ học 

sáng ngày 20/10/2021. 

- Đại diện 01 Ban cán sự lớp học viên cao học năm thứ nhất. 

2. Phương thức tham dự: Dùng tài khoản MS Teams của Trường cấp  

(Trước 01 ngày Khai giảng các Khoa/Viện gửi link khai giảng cho sinh viên và giảng 

viên) 

Lưu ý: Sinh viên khi tham dự Lễ khai giảng trực tuyến, ăn mặc lịch sự, bật camera, để 

phông background tham dự đến hết buổi lễ. 

Đề nghị mỗi Khoa/Viện lập danh sách Sinh viên và Giảng viên tham dự gửi về phòng 

CT&CTSV muộn nhất 10h00 ngày 14/10/2021. 

Nơi nhận: 

- Như trên. 

- BGH (để b/c); 

- Lưu VT, CTSV,C5. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG CT&CTSV 

 

 

 

 

 ThS. Nguyễn Trung Phong 
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