
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 
 

Số:         /ĐHQGHN - CT&CTHSSV 

V/v đăng ký tham dự “Chương trình giao lưu 

văn hóa ảo ASEAN-Nhật Bản năm 2022” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày     tháng 2 năm 2022 

 
 

 

Kính gửi:  Các đơn vị đào tạo. 

 

 Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thư của Ban Thư ký Mạng lưới 

các trường Đại học Đông Nam Á (AUN) thông báo về “Chương trình giao lưu văn hóa ảo 

ASEAN-Nhật Bản 2022”. Chương trình hướng đến mục tiêu trang bị cho sinh viên thuộc 

mạng lưới 06 trường đại học/ hệ thống giáo dục, nghiên cứu quốc tế Nhật Bản và sinh viên 

của AUN những kiến thức và hiểu biết thêm về văn hóa Nhật Bản cũng như các nước 

trong khu vực ASEAN. Thông tin cụ thể về chương trình như sau: 

 1. Hình thức: Trực tuyến qua nền tảng Zoom Meeting. 

 2. Thời gian: Từ 01/3/2022 - 03/3/2022. 

 3. Kinh phí tham dự: Miễn phí. 

 4. Link đăng ký: https://forms.gle/6LqzXvqEnWB95tdU9. 

 Đây là một trong những hoạt động giao lưu sinh viên quốc tế trực tuyến có ý nghĩa 

để sinh viên ĐHQGHN mở rộng quan hệ giao lưu, trao đổi, học tập với sinh viên Nhật 

Bản và các nước Đông Nam Á, ĐHQGHN đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi về 

chương trình tới sinh viên để các em quan tâm chủ động đăng ký tham dự.  

Thông tin chi tiết về chương trình được gửi kèm công văn này.  

Trân trọng thông báo./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- PGĐ TT Nguyễn Hoàng Hải (để b/c); 

- Phòng TT&QTTH (để đăng website); 

- Lưu: VT, Ban CT&CTHSSV, P.3. 

TL.GIÁM ĐỐC 

KT. TRƯỞNG BAN CHÍNH TRỊ VÀ 

CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

                Nguyễn Minh Trường 
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