
STT HỌC PHẦN ĐƯỜNG LINK NỘP BÀI

1
Kỹ năng làm việc nhóm https://forms.gle/tRQHFJmkh6wLQyyLA

2
Pháp luật về thi đua khen thưởng https://forms.gle/vsfpmnj4tzUWSrBj6

3
Môi trường và phát triển bền vững https://forms.gle/1TjysnYUHDfXxfxh8

4
Tổ chức lập hồ sơ và quản lý hồ sơ https://forms.gle/JDyYKj2pXkSKitK48

5
Hoạch định và phân tích chính sách công https://forms.gle/SJGU9yn2LP7BQUHD8

6
Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam https://forms.gle/PRxN75kfRhfzhUXJ9

7
Văn bản QLNN và kỹ thuật soạn thảo văn bản https://forms.gle/Yuv4ADz6ESYRkvTV9

8
Kỹ thuật soạn thảo văn bản https://forms.gle/aHZwsnxxiGib9uhCA

9
Đại cương về Công nghệ thông tin và truyền thông https://forms.gle/juaUJDQJxroMq6qz9

10
Quản trị doanh nghiệp https://forms.gle/e2bYgWXSQYuoYpAV9

11
Tổ chức quản lý văn bản và con dấu https://forms.gle/gHQTjnwz9pjAaP238

12
Đại cương về quan hệ công chúng https://forms.gle/tMqto79GEMYbXhZBA

13
Công vụ công chức https://forms.gle/ZVBt8DnyFepozVfq5

14
Quản trị học https://forms.gle/jE8ZnCH4qqiZQEecA

15
Thông tin phục vụ lãnh đạo quản lý https://forms.gle/SidpRSV2JVQYdjP79

16
Luật lao động https://forms.gle/7v5HVSYYvE7rNvsE6

17
Thông tin học https://forms.gle/wTBLNh85tUygRvij6

18
Sử liệu học https://forms.gle/QYsQHQyFX1v6qCB28

19
Luật hiến pháp Việt Nam https://forms.gle/9nUPH298W4JpTUoB8

20
Thủ tục hành chính https://forms.gle/Brbeb4kbL4wbqACN8

21
Xử lý hình thức tài liệu https://forms.gle/qkbXVwDgmFrz9TNu9

22
Lịch sử học thuyết chính trị pháp lý https://forms.gle/YriamJAt1TakyVPP7
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23
Pháp luật về bình đẳng giới https://forms.gle/idfpH1r26c2rj6ou8

24
Tổ chức học https://forms.gle/6zbNaLpg5NtrWWTi7

25
Nhập môn công tác văn thư https://forms.gle/WhovPfkSzyJBgvg48

26
Thư viện học https://forms.gle/4PXAf5L8Xj7Zb9ao9

27
Lý luận chung về hành chính nhà nước https://forms.gle/J5MHatRYHSvyKQTS6

28
Lý luận và pháp luật về quyền con người https://forms.gle/ZXUbZcM1JT78LhALA

29
Luật hành chính https://forms.gle/cDAfH4aoSSuoBPQr6

30
Năng lực thông tin https://forms.gle/Vcn5E6NTPL8Lxt2r5

31
Văn bản quản lý nhà nước https://forms.gle/8THD86WXwrEx7LdA6

32
Kỹ năng quản lý thời gian https://forms.gle/E3Gcbe6Jy58MiU1A9

33
Luật Hình sự https://forms.gle/4zfQG4ELjFv3TcGUA

34
Luật tài chính https://forms.gle/5nRp9KQtWfHs2QT46

35
Tâm lý học quản lý https://forms.gle/vaupJMx55QZtKceq6

36
Kinh tế học https://forms.gle/SQZ1TyTAUtu8fiqy8

37
Triết học Mác-Lênin https://forms.gle/if2pRB3YaYXTHpvv9

38
Pháp luật về phòng chống tham nhũng https://forms.gle/81sVwtberGpWGjGx7

39
Thu thập tài liệu lưu trữ https://forms.gle/oPm5v15g9a1EYEBy6

40
Nghi thức nhà nước https://forms.gle/sg99JEhdmPBCBRKCA

41
Văn hóa công sở https://forms.gle/cKh787dYQodKXRhX6

42
Quản lý văn bản và lập hồ sơ tài liệu điện tử https://forms.gle/D6yxRcVFQWHyaj6w6

43
Phương pháp nghiên cứu khoa học https://forms.gle/wjeci93bJMX4Ay2W6

44
Luật Dân sự https://forms.gle/2nsnWVnu8vqcSnbAA
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