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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

     Số:        /TB-ĐHGTVT-CTCT&SV        Hà Nội, ngày      tháng  07 năm 2021 
 
 

THÔNG BÁO  

V/v: Gia hạn cuộc thi video clip nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 

 
 

Căn cứ theo kế hoạch số 100/KH-ĐHGTVT ngày 18 tháng 3 năm 2021 về 

việc tổ chức cuộc thi video clip với chủ đề  “Sinh viên Trường Đại học Giao thông 

vận tải với hoạt động nghiên cứu khoa học” lần II năm 2021. Đây là hoạt động có 

ý nghĩa thiết thực nhằm thu thập và lưu trữ cơ sở dữ liệu về hoạt động NCKH SV 

nhằm phục vụ công tác truyền thông của các bộ môn, khoa, Phân hiệu và Nhà 

trường. 

Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua, đã gây ảnh 

hưởng lớn đến tiến độ thực hiện và kế hoạch tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu 

khoa học sinh viên trong toàn Trường.  Nhằm tạo điều kiện cho các nhóm sinh 

viên tiếp tục tham dự cuộc thi video clip nói trên, Nhà trường sẽ gia hạn thời gian 

nhận clip dự thi và thời gian bình chọn cụ thể như sau: 

1. Thời gian nhận clip dự thi: Đến hết ngày 10/08/2021. 

2. Thời gian bình chọn, chia sẻ clip: từ ngày 12/08/2021 đến ngày 25/08/2021 

Nhà trường kính đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo tới các giảng viên 

hướng dẫn, nhóm sinh viên thực hiện được biết và đôn đốc, động viên các nhóm 

sinh viên tham gia cuộc thi./. 

 

Nơi nhận: 

      - BGH (để báo cáo); 

      - Các đơn vị trong Nhà trường (t/h);  

      - Lưu HCTH, CTCT&SV. 

 

             

 

         

       

  

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG CTCTSV 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hải 
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