
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI  
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Hà Nội, ngày  23 tháng 7 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Hướng dẫn thi kết thúc học phần bằng hình thức thi trực tuyến 

 

Căn cứ Thông báo số 1276/TB-ĐHNV ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Trường 

Đại học Nội vụ Hà Nội về việc chuyển đổi hình thức thi và thời gian thi kết thúc học 

phần học kỳ II trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2020-2024; 

Căn cứ Kế hoạch số 1293/KH-ĐHNV ngày 19/7/2021 của Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội về việc tổ chức thi kết thúc học phần Tin học, trình độ đại học hệ 

chính quy, học kỳ II năm học 2020 – 2021 (Đối với khóa nhập học năm 2020); 

Căn cứ Kế hoạch số 1301/ KH-ĐHNV ngày 20/7/2021 của Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội về việc tổ chức thi kết thúc học phần Ngoại ngữ, trình độ đại học hệ 

chính quy, học kỳ II năm học 2020 – 2021 (Đối với khóa nhập học năm 2020); 

Nhằm tạo điều kiện cho giảng viên, sinh viên trong quá trình tham gia hỏi thi, 

coi thi và tham gia dự thi kết thúc học phần bằng hình thức thi trực tuyến được chính 

xác, đúng quy định. Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng hướng dẫn thi kết thúc 

học phần bằng hình thức thi trực tuyến gồm vấn đáp online và trắc nghiệm online 

(có hướng dẫn cụ thể kèm theo). 

Mọi ý kiến thắc mắc xin liên hệ Ông Hoàng Anh Tuấn (Phòng 506, 371 

Nguyễn Hoàng Tôn; số điện thoại 0937.477.388) 

Kính đề nghị các Khoa/Trung tâm thông báo tới giảng viên, sinh viên thuộc 

đơn vị mình quản lý để công tác tổ chức thi kết thúc học phần bằng hình thức thi 

trực tuyến đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định. 

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

 

Nơi nhận:                                                  
- Như trên;                                                                                            

- Lưu: KTBĐCL. 
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Nguyễn Đức Hạnh 

 




