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THÔNG BÁO 
V/v lùi lịch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ I trình độ đại học 

hệ chính quy, khóa học 2020-2024 
 

 

 

Theo Kế hoạch số 183/KH-ĐHNV ngày 03/02/2021 của Trường Đại học Nội vụ 

Hà Nội về việc Tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ I trình độ đại học hệ 

chính quy, khóa học 2020-2024 và Kế hoạch số 238/KH-ĐHNV ngày 25/02/2021 của 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc Tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần Tin 

học trình độ đại học, hệ chính quy học kỳ I năm học 2020-2021 (đối với khóa nhập học 

năm 2020), thời gian thi bắt đầu từ ngày 15/3/2021. 

Tuy nhiên, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Trường 

Đại học Nội vụ Hà Nội tiếp tục cho sinh viên tạm dừng đến trường và học trực tuyến 

đến ngày 21/3/2021. 

Vì vậy, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo: Lùi lịch thi, chấm thi kết thúc 

học phần học kỳ I trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2020-2024, thời gian thi bắt 

đầu từ ngày 22/3/2021 đến ngày 11/4/2021 (có lịch thi, chấm thi mới kèm theo). 

Đề nghị các Khoa, Trung tâm thông báo tới viên chức thuộc đơn vị mình quản lý 

để chủ động trong công tác coi thi, chấm thi và thông báo tới sinh viên để thực hiện./. 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trân trọng thông báo./. 

 

 

Nơi nhận:   
- Hiệu trưởng (để b/c);                                                
- Chủ tịch Hội đồng trường (để b/c); 
- Các đơn vị thuộc Trường; 
- Tổ Thanh tra Trường;  
- Website Trường;                                                                                         
- Lưu: VT, KTBĐCL. 
 
 
 
 

KT.HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 

 
 

 
PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu 
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