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THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức buổi hướng dẫn xác nhận nhập học, đăng ký nguyện vọng xét tuyển  

đại học chính quy vào Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 1683/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 06 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh 

cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022; 

Căn cứ Thông báo số 850/TB-ĐHNN ngày 20 tháng 6 năm 2022 về việc xét tuyển đại học 

vào Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN năm 2022; 

Căn cứ các thông báo số 1038/TB-ĐHNN, 1039/TB-ĐHNN, 1040/TB-ĐHNN, 1041/TB-

ĐHNN, 1042/TB-ĐHNN ngày 21 tháng 7 năm 2022 về kết quả xét tuyển đại học chính quy vào 

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN năm 2022; 
 

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tổ chức buổi hướng dẫn xác nhận nhập học, 

đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học chính quy dành cho thí sinh đã trúng tuyển có điều 

kiện vào Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN năm 2022, cụ thể như sau: 

- Thời gian: 15h00 - 16h30 ngày 25/7/2022 (thứ Hai) 

- Hình thức: qua Zoom Meeting (thông tin cụ thể sẽ được gửi tới từng thí sinh) 

- Thành phần tham gia: 

• Ban Giám hiệu; 

• Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Phòng Đào tạo; 

• Ban Truyền thông tuyển sinh đại học chính quy năm 2022; 

• Đại sứ ULIS 2022, Đại sứ tập sự ULIS 2022; 

• Toàn bộ thí sinh trúng tuyển có điều kiện. 

- Nội dung:  

Hướng dẫn xác nhận nhập học và đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học chính quy 

trên Cổng thông tin của Bộ GD&ĐT dành cho thí sinh đã trúng tuyển có điều kiện vào 

Trường ĐHNN, ĐHQGHN năm 2022. 

- Lưu ý: 

+  Thông tin về buổi hướng dẫn sẽ được gửi tới từng thí sinh qua số điện thoại đã đăng ký.  

+  Đặt tên tham dự theo cú pháp “Mã phương thức xét tuyển + Họ và tên thí sinh” và 

đăng nhập trước ít nhất 10 phút để tránh nghẽn mạng. 

Ví dụ: 301 Nguyễn Văn A, 409 Trần Thị B 

Mọi thông tin liên quan, vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, 

P.107 nhà A1, số điện thoại: (024) 37548137 / 0979292969, email: tuyensinhulis@vnu.edu.vn  

Trân trọng thông báo./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Các đơn vị trong trường (để phối hợp); 

- Trung tâm CNTT-TT&HL (đăng web); 

- Lưu: HCTH, ĐT, Tr03. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hà Lê Kim Anh 
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