
BO GIAO DIJC vA DAO TIO CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

TR1XNG  DI HOC MO - ifiA CHAT DÔc lap - Tir do - Hanh phtic  

S&  Z /MDC-DTDH 
V/v ghép lap cho sinh viên trong giai doan 

lB nàm hoc 2020-2021 

Ha N5i, ngày 26 tháng 10 nám 2020 

KInh gri: Ban chU nhim các khoa, b mon 
PhOng Cong tác ChInh trj- Sinh viên 
Sinh viên h tin chi 

Dãp ftng nhu cu cn h9c cUa sinh viên d hoàn thành churng trInh dào tao, Nhà 

tnr?Yng cho phép sinh viên có nhu cu hc duçic ghép Rip online vao nhtmg h9c phn dâ 

ma trong giai doan lB và các Rip cüa K65 hc kiT näm hQc 2020-202 1 nhtr sau: 

1. Sinh viên ducic ghép vào lap nu không bj trüng lich hQc và Rip con ch. 

2. Thai gian ghép Rip trong 02 ngãy 29-30/10/2020 

- Ngày 29/10/2020 cho nhttng sinh viên thuc di tuçing Lien thong, Van bang 2, 

Chuyên ngành, sinh viên qua han h9c tip, K61 khi ki thut và K62 khi kinh t. 

- Ngay 30/10/2020 cho nhttng sinh viên có nhu câu cOn 1a 

3. Sau khi ghép Rip thành cong sinh viên lien h vOi can b giâng day d ducic vào 

làph9c. 

4. PhOng Dào tao Dai hQc së ma si s dang k ti da cho các hQc phan dä mci. Sinh 

viên chi dãng k ghép Rip online theo ljch thông báo, khOng np dcin ghép Rip tai  B phn 

mt cra hoac qua email. PhOng Dào tao dai h9c khOng xü 1 don ghép Rip sau ngày 

30/10/2020. 

D nghj các don vj, cá nhân Va nhrng sinh viên có lien quan nghiêm ti1c thirc hin 

theo cong van nay. 

Noinhin: 
- Ban Giám hiu (dê báo cáo); 
- Nhu kInh giri (dê thirc hin); 
- HUMG eOFFICE; 
- Luu: HCTH, DTDH. 
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