
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI  
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL 

 
Số: 19/ KTBĐCL 

V/v chuyển đổi hình thức thi kết thúc học phần 
học kỳ IV trình độ đại học hệ chính quy, 

khóa học 2019-2023 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2021 

 

 
Kính gửi: Các Khoa, Trung tâm thuộc Trường 

 

 Căn cứ kế hoạch số 923/KH-ĐHNV ngày 14/5/2021 của Trường Đại học Nội 
vụ Hà Nội về việc tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ IV trình độ đại học 
hệ chính quy, khóa học 2019-2023, thời gian thi bắt đầu từ ngày 07/6/2021; 
 Hiện nay, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, sinh viên 
chưa được tập trung tại Trường. Vì vậy, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch 
bệnh hiệu quả cũng như để đảm bảo tiến độ đào tạo, Phòng Khảo thí và Bảo đảm 
chất lượng kính đề nghị các Khoa, Trung tâm một số nội dung sau: 

1. Đối với các học phần có hình thức thi viết, vấn đáp, thực hành-vấn đáp theo 
kế hoạch trên, các Khoa, Trung tâm căn cứ vào tình hình thực tiễn đề xuất chuyển 
đổi sang các hình thức thi phù hợp như: tiểu luận, bài tập lớn; trắc nghiệm online trên 
máy vi tính, … 
 2. Văn bản đề xuất chuyển đổi các hình thức thi xin gửi về Phòng Khảo thí và 
Bảo đảm chất lượng trước ngày 28/5/2021 (người nhận: chuyên viên Đặng Thị 
Trang, email: dangthitrang234hlu@gmail.com); 

3. Các Khoa, Trung tâm chủ động xây dựng bộ đề thi phù hợp với hình thức 
thi đã chuyển đổi và gửi về Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng trước ngày thi 
02 tuần để Phòng trình Ban Giám hiệu phê duyệt triển khai. 
 Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng kính đề nghị các đơn vị quan tâm, 
phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                  
- Như trên;                                                                                           
- Lưu: VT, KTBĐCL. 
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