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          Hà Nội, ngày       tháng 3 năm 2021 

   

THÔNG BÁO 
V/v tổ chức thi kết thúc học phần Đại học liên thông chính quy, Đại học liên 

thông hệ vừa làm vừa học, Đại học vừa làm vừa học  

học tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. 

 
 

Theo Kế hoạch số 155/KH-ĐHNV; 156/KH-ĐHNV; 157/KH-ĐHNV ngày 

29/01/2021 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc Thi, chấm thi kết thúc học 

phần các lớp đại học vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học tại Trường Đại 

học Nội vụ Hà Nội. Kế hoạch số 172/KH-ĐHNV; 173/KH-ĐHNV ngày 

01/02/2021 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc Thi, chấm thi kết thúc học 

phần các lớp Đại học liên thông hệ chính quy học tại Trường Đại học Nội vụ Hà 

Nội, thời gian thi bắt đầu từ ngày 27/02/2021. Để đảm bảo an toàn mùa dịch, 

phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng đã có thông báo hoãn thi kết thúc học 

phần theo các Kế hoạch trên cho đến khi có thông báo tiếp theo của Trường. 

 Ngày 11/3/2021 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã có thông báo số 

317/TB-ĐHNV về việc thông báo thời gian trở lại học tập trung tại Trường, 

trong đó sinh viên đại học hệ liên thông chính quy, đại học hệ vừa làm vừa học, 

đại học liên thông hệ vừa làm vừa học trở lại học tập trung từ ngày 27/3/2021. 

 Vì vậy, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo: Thời gian thi kết thúc 

học phần các lớp đại học liên thông hệ chính quy, đại học liên thông hệ vừa làm 

vừa học, đại học vừa làm vừa học bắt đầu từ ngày 27/3/2021 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. 
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