
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL 

Số:   64  / TB-KTBĐCL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

V/v tổ chức thi bổ sung các học phần theo hình thức thi Trắc nghiệm  

trực tuyến (trình độ đại học, hệ chính quy, khoá nhập học năm 2020)  

học kỳ II năm học 2020-2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1228/KH-ĐHNV ngày 08/7/2021 về việc tổ chức 

thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II trình độ đại học hệ chính quy, khoá học 

2020-2024; Kế hoạch số 1293/KH-ĐHNV ngày 19/7/2021 về việc tổ chức thi, 

chấm thi kết thúc học phần Tin học trình độ đại học, hệ chính quy, học kỳ II năm 

học 2020-2021 (đối với khoá nhập học năm 2020); Kế hoạch số 1301/KH-ĐHNV 

ngày 20/7/2021 về việc tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần ngoại ngữ, trình 

độ đại học, hệ chính quy, học kỳ II năm học 2020-2021 (đối với khoá nhập học 

năm 2020). 

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, căn cứ thực trạng 

sinh viên trình độ đại học, hệ chính quy, khóa nhập học năm 2020 dự thi kỳ thi 

kết thúc học phần học kỳ II năm học 2020-2021 (đối với các học phần thi trắc 

nghiệm trực tuyến); căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự thi bổ sung kỳ thi kết 

thúc học phần bằng hình thức thi trực tuyến;  

Để đảm bảo tiến độ đào tạo, Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng thông 

báo tổ chức thi bổ sung các học phần thi trắc nghiệm trực tuyến dành cho sinh 

viên trình độ đại học, hệ chính quy, khóa nhập học năm 2020 vừa tham gia dự thi 

kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2020 – 2021 đã có đơn xin hoãn thi và có 

đơn xin thi bổ sung, cụ thể như sau:  

- Ca 8h00 ngày 28/8/2021:  học phần thi: Tin học cơ bản 2 

- Ca 10h00 ngày 28/8/2021:  học phần thi: Tiếng Anh 1 

- Ca 14h30 ngày 28/8/2021:  học phần thi: + Tổ chức bộ máy nhà nước 

         + Kinh tế học 

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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