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THÔNG BÁO 

Về việc Tổ chức mở lớp Tiếng Anh học với người nước ngoài 
 

 - Để chuẩn bị đưa chương trình Tiếng Anh theo hướng nghề nghiệp vào giảng dạy 

ngoại khóa; nhằm nâng cao chất lượng học và giao tiếp Tiếng Anh, đặc biệt là Tiếng Anh 

thương mại và Du lịch đối với học sinh, sinh viên, nhà trường tổ chức dạy thực nghiệm 

lớp Tiếng Anh do chuyên gia nước ngoài giảng dạy. Chương trình học tập được xây dựng 

trên sự nghiên cứu chương trình Anh ngữ của Đại học Cambridge. Cụ thể như sau: 

1. Giáo viên giảng dạy: Horace Vernall                         Quốc tịch: Anh 

 Hiện là chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo; Nguyên Tổng Hiệu trưởng; Cố vấn cao 

cấp của Hội đồng quản trị trường Quốc tế TH School; Cố vấn và chuyên gia đào tạo tại 

nhiều quốc gia. 

2. Số lượng tham gia lớp học: 30 sinh viên 

3. Thời gian học: Dự kiến từ 14h00 đến 15h30 các ngày thứ Ba, thứ Năm hàng tuần.  

4. Địa điểm: Phòng 302, Nhà A2  

5. Kinh phí: - Miễn học phí. 

          - Tiền tài liệu học tập, giáo trình do lớp tự phô tô và mua (nếu có) 

          - Tiền điều hòa (nếu sử dụng) 

6. Thời gian đăng ký học từ ngày 22/3 đến 30/3/2017 tại phòng Công tác Học sinh, Sinh 

viên (cô Diệu Thúy nhận). Mẫu đơn lấy tại phòng Công tác HSSV.  

 Trên đây là hoạt động quan trọng, Ban giám hiệu thông báo để học sinh, sinh các 

lớp đăng ký tham gia. 

  
 
Nơi nhận: 
-Ban giám hiệu (để báo cáo) 
-Các phòng, khoa thực hiện 
-Các lớp hssv 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Hiếu 

 


