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THÔNG BÁO 

V/v tổ chức các lớp học tiếng Anh  cơ bản 1 

theo nhu cầu của sinh viên đợt 2 năm học 2020 – 2021  

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021; Căn cứ vào quy định về việc đóng học 

phí của Nhà trường; Căn cứ vào Quyết định 159/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 15 tháng 5 năm 

2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành 

chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật 

Công nghiệp. Nhà trường thông báo cho các Phòng, Khoa, các lớp sinh viên có liên quan 

việc tổ chức các lớp học tiếng Anh cơ bản 1 theo yêu cầu đợt 2 năm học 2020 – 2021 như 

sau: 

1. Đối tượng: 

- Sinh viên các khóa 11, 12, 13  có nhu cầu học tiếng Anh cơ bản 1 sau khi đã vượt qua 

kiểm tra điều kiện tiếng Anh đầu vào. 

2. Kế hoạch tổ chức: 

2.1. Thời hạn đăng ký học và đóng học phí : 

- Đăng ký trên trang cá nhân từ ngày 27/11/2020 đến 02/12/2020; 

- Thời gian đóng học phí: Từ ngày 10/12/2020 đến ngày 30/12/2020. 

2.2. Thời gian và hình thức học tập  

- Thời gian học tập: Từ ngày 05/12/2020 đến ngày 22/01/2021; sinh viên tham khảo 

TKB trong phụ lục kèm theo để đăng ký lịch học nhằm tránh trùng lịch học chính khóa. Sau 

khi đăng ký sinh viên  xem lịch chính thức trên trang cá nhân. 

- Hình thức học tập: Học tập trực tiếp tại trường kết hợp hình thức học tập trực tuyến 

(trên LMS và Zoom). 

       2.3  Kế hoạch thi 

- Dự kiến thi theo lịch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 (chỉ tổ chức thi 1 lần).  

- Trước ngày thi, sinh viên phải xem lịch thi cụ thể trên trang cá nhân. 

3. Quy định về học phí: 

3.1. Mức học phí 

- Đối với các lớp học có số sinh viên > 5 là  430.000 đồng/ 1 tín chỉ; 

3.2. Cách thức đóng học phí 

- Sinh viên hoặc người nộp tiền phải trực tiếp đến các điểm giao dịch của Ngân hàng 

Agribank xin nộp học phí qua hệ thống Billpayment và ghi đầy đủ các thông tin sau: 

o Họ tên người nhận/Đơn vị hưởng: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật - Công nghiệp; 

o Số tài khoản: 1420201007037 mở tại Ngân hàng Agribank, chi nhánh Đông Hà Nội; 

o Phần nội dung ghi:  Họ tên, ngày sinh, lớp, mã số sinh viên 

- Ghi chú: Nếu sinh viên đã đăng ký học nhưng không đóng học phí theo kế hoạch vẫn phải 

chịu công nợ của các học phần đó và không được thi các học phần khác trong học kỳ 1 năm học 

2020 – 2021. 



4. Tổ chức thực hiện: 

- Phòng Đào tạo mở các lớp học phần cho sinh viên đăng ký. Thời gian hoàn thành: 

Ngày 27/11/2020; 

-  Phòng Đào tạo lập danh sách các lớp học phần gửi các Khoa Ngoại Ngữ vào ngày 

03/12/2020; 

- Phòng Đào tạo lập TKB giảng dạy và học tập từ ngày 05/12/2020 đến ngày 

22/01/2021, các khoa phân công giáo viên giảng dạy trên phần mềm, Phòng Thanh tra - Pháp 

chế để giám sát; Khoa ngoại ngữ tổ chức giảng dạy, báo cáo kết quả và nhập điểm vào phần 

mềm theo quy định; 

- Phòng Đảm bảo chất lượng kết hợp với Phòng Đào tạo tổng hợp danh sách thi, xếp 

lịch thi, tổ chức coi thi; sắp xếp kế hoạch chấm thi và báo điểm cho sinh viên theo kế hoạch; 

Căn cứ nội dung thông báo, Nhà trường yêu cầu CVHT các lớp liên quan có trách 

nhiệm thông báo, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở sinh viên lớp mình thực hiện theo đúng 

kế hoạch; Các đơn vị, cá nhân, sinh viên trong toàn trường theo chức năng nhiệm vụ được 

giao, thực hiện tốt theo đúng kế hoạch. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                              
                                                                                        

                            HIỆU TRƯỞNG  
- Các đơn vị; 

- Website trường; 

- Lưu VT-ĐT. 

 

( Đã ký) 

 TS. Trần Hoàng Long 

 



 

 

LỊCH HỌC TẬP DỰ KIẾN LỚP TIẾNG ANH CƠ BẢN 1  
 

Tên học phần Thời gian học Địa điểm 

Tiếng Anh cơ bản 1 

 

Tiết 13 – 15 (Thứ 2 và Thứ 4) 
Lĩnh Nam, Minh Khai, 

Trần Hưng Đạo, NĐ 

Tiết 13 – 15 (Thứ 3 và Thứ 5) 
Lĩnh Nam, Minh Khai, 

Trần Hưng Đạo, NĐ 

Tiết 1 – 3 (Thứ 7 và Chủ nhật) Lĩnh Nam 

Tiết 4 – 6 (Thứ 7 và Chủ nhật) Lĩnh Nam 

Tiết 7 – 9 (Thứ 7 và Chủ nhật Lĩnh Nam 

Tiết 10 – 12 (Thứ 7 và Chủ nhật Lĩnh Nam 

 

 

 

 

 

Phụ lục  


