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THÔNG BÁO 
V/v nhận đề thi và nộp bài thi kết thúc học phần (tiểu luận, bài tập lớn) học kỳ II 

trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2020-2024 bằng hình thức online 
 

 

 Theo Thông báo số 1276/KH-ĐHNV ngày 15/7/2021 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, sinh viên sẽ nộp bài thi hình thức 
tiểu luận, bài tập lớn về Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng. 

Hiện nay, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện ý 
kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường về việc đảm bảo công tác phòng, chống 
dịch bệnh, Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng thông báo về việc nhận đề thi và 
nộp bài thi kết thúc học phần (tiểu luận, bài tập lớn) học kỳ II trình độ đại học hệ chính 
quy, khóa học 2020-2024 như sau: 

1. Nhận đề thi 
Sinh viên liên hệ thầy Hoàng Xuân Bính - Chuyên viên Phòng Khảo thí và BĐCL 

để nhận đề thi; số điện thoại liên hệ: 0982238353. 
2. Nộp bài thi: Sinh viên làm theo hướng dẫn sau: 
a) Sinh viên làm bài tiểu luận, bài tập lớn theo mẫu và các yêu cầu tại thông 

báo số 18/TB-KTBĐCL ngày 24/5/2021 của Phòng Khảo thí và BĐCL về yêu cầu 
hình thức làm bài thi tiểu luận, bài tập lớn (lưu ý: trong bài không được ghi họ và 
tên, mã sinh viên; không ghim tờ phiếu phách, phiếu chấm) và nộp bài thi đúng thời 
gian quy định; 

b) Sinh viên chuyển file bài thi sang định dạng PDF; 
c) Tên file của học phần được đặt như sau: Mã sinh viên_Họ và tên sinh viên 

(viết liền)_Tên học phần (viết tắt), ví dụ: tên file học phần Tổ chức học của sinh 
viên Nguyễn Văn A, mã sinh viên 2005QTNA001 sẽ là 2005QTNA001 NguyễnVănA TCH; 

d) Sinh viên nộp bài theo đường link (có danh sách đường link và hướng dẫn 
kèm theo); 

e) Sinh viên chỉ được phép nộp bài thi 01 lần/học phần. 
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; 
- Tổ Thanh tra Trường;  
- Website Trường;                                                                                         
- Lưu: KTBĐCL. 
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Nguyễn Đức Hạnh 

 


