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THÔNG BÁO 
V/v nộp đơn đề nghị chấm phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần học kỳ I  

trình độ đại học, hệ chính quy, khóa học 2020 - 2024 
 

 

 

Căn cứ Thông báo số 327/TB – ĐHNV về việc lùi lịch thi, chấm thi kết thúc học 

phần học kỳ I trình độ đại học, hệ chính quy, khóa học 2020 – 2024;  

Căn cứ Thông báo số 828/TB - ĐHNV ngày 03 tháng 5 năm 2021 của Trường 

Đại học Nội vụ Hà Nội về việc Tổ chức dạy học trực tuyến tại Trường Đại học Nội vụ 

Hà Nội. 

 Hiện nay, Phòng Khảo thí và BĐCL đã tổ chức chấm thi và nhập điểm thi kết 

thúc học phần học kỳ I, trình độ đại học, hệ chính quy, khóa học 2020 – 2024 lên 

phần mềm quản lý đào tạo của Trường. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid – 

19 diễn biến phức tạp, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã cho sinh viên tạm dừng 

đến Trường và học trực tuyến từ ngày 04/5/2021, vì vậy nhằm tạo điều kiện cho 

sinh viên được nộp đơn phúc khảo bài thi đúng thời gian quy định, Phòng Khảo thí 

và Bảo đảm chất lượng thông báo:  

Sinh viên đại học hệ chính quy, khóa học 2020 – 2024 tải mẫu đơn đề nghị 

chấm phúc khảo trên Website Trường tại: https://huha.edu.vn/vi/news/phong-khao-

thi-va-bdcl/cac-bieu-mau-lien-quan-ky-thi-ket-thuc-hoc-phan-474.html sau đó điền 

đầy đủ thông tin và gửi tới email phongkhaothi.truongnoivu@gmail.com.  

Sau khi tình hình dịch bệnh ổn định và có thông báo cho sinh viên học trực tiếp 

tại Trường, yêu cầu sinh viên đến Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng để hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định. 

Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng trân trọng thông báo./. 
 

 

Nơi nhận:   
- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Các Khoa, Trung tâm thuộc Trường; 

- Lưu: KTBĐCL. 
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