
TT
Ngàythi/nhận đề 

thi/thi online
Môn thi Số tín chỉ Hình thức thi Mã lớp Thời gian nộp bài Thời gian chấm thi

Nghi thức nhà nước 2 Tiểu luận Đại học

Khoa học quản lý và quản lý văn hóa 2 Bài tập lớn Đại học

Luật Hành chính 2 Tiểu luận Đại học

Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo 2 Bài tập lớn Đại học

Lưu trữ tài liệu điện tử 3 Tiểu luận Đại học

Quản lý nhà nước về kinh tế 2 Bài tập lớn Đại học

Lưu trữ tài liệu nghe nhìn 2 Tiểu luận Đại học

Sử liệu học 2 Tiểu luận Đại học

Công tác lưu trữ 3 Tiểu luận Đại học

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  75 /TB - KTBĐCL           Hà Nội, ngày  24  tháng 9  năm 2021

Từ ngày 03/10/2021 
đến ngày 05/10/2021

Ngày 01/10/2021 ( 
thứ sáu)

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung học phần dự thi kỳ thi kết thúc học phần 

học kỳ phụ đợt II (lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2021 ( lần 2)

                      Thực hiện  Kế hoạch số 1544 /KH-ĐHNV ngày 08/9/2021 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc tổ chức thi, chấm thi kết thúc học 
phần học kỳ phụ đợt II (lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2021, Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng thông báo bổ sung học phần dự thi vào kỳ thi 
kết thúc học phần học kỳ phụ đợt II (lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2021 (lần 2) cụ thể như sau:

Nhận đề thi ngày 
27/9/2021



TT
Ngàythi/nhận đề 

thi/thi online
Môn thi Số tín chỉ Hình thức thi Mã lớp Thời gian nộp bài Thời gian chấm thi

Công tác văn thư lưu trữ trong các cơ 
quan, tổ chức chính trị xã hội

3 Bài tập lớn Đại học

Phân loại tài liệu 4 Bài tập lớn Đại học

Nhập môn Quản trị văn phòng 2 Bài tập lớn Đại học

Quản lý dự án 3 Bài tập lớn Đại học

Văn bản giao dịch thương mại quốc tế 2 Bài tập lớn Đại học

Luật thương mại 2 Bài tập lớn Đại học

Lưu trữ tài liệu khoa học và công nghệ 2 Bài tập lớn Đại học

Luật Lao động 3 Tiểu luận Đại học

3
8h ngày 02/10/2021 

(thứ Bẩy)
Tiếng Hàn 2 3 TN online Đại học

4
10h ngày 02/10/2021 

(thứ Bẩy)
Tiếng Hàn 3 3 TN online Đại học

3. Sinh viên làm bài và nộp bài theo hướng dẫn tại Thông báo số 71/TB-KTBĐCL ngày 10/9/2021 của Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng.

4. Danh sách dự thi trắc nghiệm online sẽ được thông báo trên website trước ngày thi hoặc liên hệ thầy Hoàng Anh Tuấn - sđt 0937477388.

Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
 -Các Khoa và Trung tâm của Trường
- Tổ Thanh tra Trường; 
- Website Trường;                                                                                         
- Lưu: KTBĐCL.

Thứ Bẩy, ngày 
02/10/2021

Từ ngày 04/10/2021 
đến ngày 06/10/2021

2. Sinh viên nộp bài vào đường link: https://forms.gle/iZazD2JefPrdtZ118

Phạm Thị Phương Nguyên

Ghi chú:
1. Sinh viên nhận đề thi qua gmail, zalo liên hệ thầy Hoàng Xuân Bính - Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng - sđt: 0982 238353.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nhận đề thi ngày 
28/9/2021 

2
Ngày 02/10/2021 ( 

thứ bảy)


