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Về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Ngữ văn - Đại học Tổng hợp HN, Khoa
Văn học và Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc
gia Hà Nội (1956-2016)

1/5

Thư ngỏ: Về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Ngữ văn - Đại học Tổng hợp HN, Khoa Văn họ
Thứ năm, 13 Tháng 10 2016 13:58

Kính gửi:

Cựu sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh các khóa

Khoa Ngữ văn - Đại học Tổng hợp Hà Nội,

KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học - Trường Đại học

(Đại học Quốc gia Hà Nội)

Mùa thu năm 1956, Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội - một khoa chuyên ngành khoa
học cơ bản của một trường đại học mới dưới chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Trải
qua bao lần tách nhập với các tên gọi khác nhau, Khoa Ngữ văn xưa, Khoa Văn học và Khoa
Ngôn ngữ học nay đã đi qua chặng đường phát triển tròn sáu thập niên.

Trong 60 năm phát triển của Đại học Tổng hợp Hà Nội (1956-2016), hơn 70 năm truyền thống
của Đại học Văn khoa (1945-2016), 110 năm trưởng thành của Đại học Quốc gia Hà Nội (kể từ
Đại học Đông Dương, năm 1906), Khoa Văn học và Khoa Ngôn ngữ học đã có những đóng góp
to lớn, đáng tự hào trong việc kiến tạo cơ sở nền tảng vững chắc cho nền giáo dục đại học Việt
Nam, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học xã hội và nhân văn, góp phần đào tạo nguồn nhân
lực chất lượng cao phục vụ đắc lực cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng Tổ quốc.

Vào tháng 11 năm 2016, hai khoa Văn học và Khoa Ngôn ngữ học - Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm ngày
thành lập Khoa Ngữ văn - Đại học Tổng hợp Hà Nội, 20 năm phát triển trưởng thành khoa
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Văn học, Khoa Ngôn ngữ học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc
gia Hà Nội (1956-2016).

Trong dịp lễ kỷ niệm, Khoa Văn học và Khoa Ngôn ngữ học sẽ tổ chức các hoạt động đón
tiếp chào mừng, tổ chức buổi mít tinh trọng thể và gặp gỡ - giao lưu các thế hệ thầy trò hai khoa,
tổ chức các ấn phẩm tập hợp công trình nghiên cứu của cán bộ Khoa Văn học và Ngôn ngữ học
cùng nhiều hoạt động đa dạng khác.

Ban Chủ nhiệm Khoa Ngôn ngữ học trân trọng gửi tới các thế hệ cựu sinh viên, HVCH, NCS
thư ngỏ và rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp về tinh thần cũng như vật chất để Lễ kỷ
niệm 60 năm thành lập Khoa thành công tốt đẹp. Ngoài việc tham gia cung cấp các hiện vật kỷ
niệm liên quan đến quá trình học tập, công tác tại Khoa để xây dựng phòng truyền thống, Ban
tổ chức hy vọng nhận được sự ủng hộ về mặt tài chính cho các hoạt động của Lễ kỷ niệm gồm:
Hội trại, Sinh hoạt văn nghệ, giao lưu giữa sinh viên , cựu sinh viên, HVCH, NCS các
khoá, tổ chức lễ mít-tinh vinh danh các nhà giáo, các nhà khoa học có nhiều đóng góp cho
Khoa, quà lưu niệm cho đại biểu, SV, cựu SV, HVCH, NCS, buffet trưa ngày 20/11 …

Mọi hồi âm và đóng góp của quý vị xin gửi về cho Ban tổ chức theo địa chỉ sau:

Cô Trịnh Cẩm Lan, PCN Khoa Ngôn ngữ học, tầng 3 nhà A, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh
Xuân Hà Nội. Điện thoại: 0912863611 hoặc cô Vũ Thị Hương Mai: Di động: 0916881819.

Các đóng góp về tài chính của cựu sinh viên, HVCH, NCS Khoa Ngôn ngữ học các khoá từ
năm học 1996 - X đến nay xin sớm gửi về khoa cho số tài khoản của Khoa Ngôn ngữ học (xin
ghi rõ tên tổ chức, cá nhân tài trợ) như dưới đây:

Tên tài khoản: Trịnh Cẩm Lan

Số tài khoản: 0011000472746
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Vietcombank Chi nhánh Sở Giao dịch Hà Nội

Số điện thoại: 0912863611

Các khoản đóng góp sẽ được thông báo và cập nhật trên website của Khoa Ngôn ngữ học tại
địa chỉ: www.ngonnguhoc.org

Xin trân trọng cảm ơn!

TRƯỞNG KHOA NGÔN NGỮ HỌC
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PGS. TS Nguyễn Văn Chính
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