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 Hà Nội, ngày           tháng           năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 
Xét tốt nghiệp trình độ đại học năm 2022 cho sinh viên liên thông  

hình thức chính quy trúng tuyển năm 2017, 2018 và năm 2019 
học tại trụ sở Hà Nội 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1500/KH-ĐHNV ngày ngày 11 tháng 7 năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc xét, công nhận tốt nghiệp 

và tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp trình độ đại học cho sinh viên liên 

thông hình thức chính quy trúng tuyển năm 2017; Kế hoạch số 1443/KH-ĐHNV 

ngày ngày ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà 

Nội về việc xét, công nhận tốt nghiệp và tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp 

trình độ đại học cho sinh viên liên thông hình thức chính quy trúng tuyển năm 

2018 và Kế hoạch số 1054 ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Nội vụ Hà Nội về việc xét, công nhận tốt nghiệp và tổ chức lễ bế giảng, 

trao bằng tốt nghiệp trình độ đại học cho sinh viên liên thông hình thức chính quy 

trúng tuyển năm 2019, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo xét tốt nghiệp 

trình độ đại học năm 2022 cho sinh viên liên thông hình thức chính quy trúng tuyển 

năm 2017, 2018 và năm 2019 học tại trụ sở Hà Nội như sau:  

 1. Thời gian xét tốt nghiệp và khóa phần mềm quản lý điểm  

 1.1. Thời gian xét tốt nghiệp năm 2022 

- Đợt 1: ngày 20 tháng 01 năm 2022 (thứ Năm). 

- Đợt 2: dự kiến ngày 24 tháng 6 năm 2022 (thứ Sáu). 

- Đợt 3: dự kiến ngày 28 tháng 10 năm 2022 (thứ Sáu). 

 1.2. Thời gian khóa phần mềm quản lý điểm và xuất dữ liệu xét tốt nghiệp 

- Đợt 1: trước 17 giờ ngày 12 tháng 01 năm 2022 (thứ Tư). 

- Đợt 2: trước 17 giờ ngày 14 tháng 6 năm 2022 (thứ Ba). 

- Đợt 3: trước 17 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2022 (thứ Ba). 

 2. Đối tượng xét tốt nghiệp trình độ đại học liên thông hình thức chính quy 

- Sinh viên liên thông trúng tuyển năm 2017 (nhóm 05, 06);   

- Sinh viên liên thông trúng tuyển năm 2018 (nhóm 04, 05, 06);   

- Sinh viên liên thông trúng tuyển năm 2019 (nhóm 01 đến 06). 

 3. Điều kiện xét tốt nghiệp: thực hiện theo quy định tại Văn bản hợp nhất 

số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc ban hành quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hình thức chính quy theo hình thức 

thống tín chỉ. 

 4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ xét tốt nghiệp: sinh viên nộp hồ sơ 

xét tốt nghiệp qua đường bưu điện hoặc trực tiếp về Phòng Quản lý đào tạo Đại 



học – phòng 404, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, số 371 đường Nguyễn Hoàng 

Tôn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (Chuyên viên Đinh Thị Hồng 

Vui) như sau: 

- Đợt 1: từ ngày 10/01/2022 đến trước 17 giờ ngày 14/01/2022 

- Đợt 2: từ ngày 07/6/2022 đến trước 17 giờ ngày 14/6/2022. 

- Đợt 3: từ ngày 11/10/2022 đến trước 17 giờ ngày 18/10/2022. 

 5. Hồ sơ xét tốt nghiệp 

 - Đơn xin xét tốt nghiệp (có mẫu đơn kèm theo). 

 - Bản sao có chứng thực chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-an ninh và hoàn 

thành chương trình Giáo dục thể chất. 

 * Ghi chú: 

+ Sinh viên tốt nghiệp đúng kế hoạch đào tạo thì không phải nộp đơn 

xin xét tốt nghiệp; sinh viên tốt nghiệp chậm so với kế hoạch đào tạo (dưới 06 

tháng) làm đơn xin xét tốt nghiệp theo mẫu 1; sinh viên tốt nghiệp chậm so với kế 

hoạch đào tạo (trên 06 tháng) làm đơn xin xét tốt nghiệp theo mẫu 2. 

+ Tính đến ngày 31/12/2022, sinh viên các Lớp Đại học liên thông 

hình thức chính quy trúng tuyển năm 2017 (nhóm 05,06) đã hết thời gian tối đa 

được phép học tập tại Trường. Do đó, sinh viên các Lớp Đại học liên thông hình 

thức chính quy trúng tuyển năm 2017 (nhóm 05, 06) không hoàn thành chương 

trình đào tạo và không đủ điều kiện xét, công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 (dự 

kiến xét tốt nghiệp vào tháng 01 – 2023) sẽ bị buộc thôi học theo quy định (có 

danh sách kèm theo). 

+ Tính đến ngày 31/12/2021, sinh viên các Lớp Đại học liên thông 

hình thức chính quy trúng tuyển năm 2018 (nhóm 01, 02, 03) hết thời gian tối đa 

được phép học tập tại Trường. Do đó, sinh viên các Lớp Đại học liên thông hình 

thức chính quy trúng tuyển năm 2018 (nhóm 01, 02, 03) không hoàn thành chương 

trình đào tạo và không đủ điều kiện xét, công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 sẽ 

bị buộc thôi học theo quy định (có danh sách kèm theo).  

   Trường yêu cầu các Phòng/Khoa/Trung tâm và Cố vấn học tập rà soát điểm, 

thông tin sinh viên, thông báo hết thời gian đào tạo, thời gian xét tốt nghiệp và 

đôn đốc sinh viên các Lớp Đại học liên thông hình thức chính quy trúng tuyển 

năm 2017, 2018 và năm 2019 nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đầy đủ và kịp thời./. 
 

Nơi nhận:  
- Hiệu trưởng (để b/c); 
- Các đơn vị thuộc Trường (để t/h); 
- Website Trường; 
- Lưu: VT,  ĐTĐH.  
 

 

KT.HIỆU TRƯỜNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

TS. Lê Thanh Huyền 

 



DANH SÁCH SINH VIÊN LIÊN THÔNG HÌNH THỨC CHÍNH QUY  
TRÚNG TUYỂN NĂM 2017 VÀ NĂM 2018 CHƯA XÉT TỐT NGHIỆP  

VÀ CHƯA HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 
(Ban hành kèm theo Thông báo số:             /TB-ĐHNV ngày         tháng          năm 2022  

của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội) 
 
 

STT Mã sinh viên Họ và tên 

Tổng 
số TC 
trong 
CTĐT 

Số 
TC 
tích 
lũy 

Số  
TC 
còn 
nợ 

Điểm 
TBCTL Nợ 

GDQP 
/GDTC 

Ghi 
chú Hình 

thức 
10 

Hình 
thức 

4 

A Sinh viên liên thông hình thức chính quy trúng tuyển năm 2017 

I Lớp 1707QTNA   

1 1707QTNA035 Dương Hải Yến 87 66 21 7.20 2.80  
Nhóm 

05 

II Lớp 1707QTVA  

2 1707QTVA047 Nguyễn Quỳnh Ngân 85 46 39 6.61 2.43  
Nhóm 

05 

3 1707QTVA062 Dương Mạnh Hòa 96 29 67 7.33 2.92  
Nhóm 

06 

III Lớp 1707LTHA  

4 1707LTHA030 Đỗ Thị Thủy 87 82 05 7.17 2.77  
Nhóm 

05 

B Sinh viên liên thông hình thức chính quy trúng tuyển năm 2018 

I Lớp 1807QLNA 

1 1807QLVA006 Trần Thị Hương Ly 48 45 03 7.04 2.79  
Nhóm 

01 

II Lớp 1807LHOA 

8 1807LHOA016 Nguyễn Thị Hạnh 74 41 33 7.09 2.67  
 

Nhóm 
03 

9 1807LHOA019 Lê Mạnh Hùng 74 70 04 7.24 2.86  

III Lớp 1807QTNA  

10 1807QTNA028 Nguyễn Huyền Trang 73 44 29 6.76 2.51  
Nhóm 

03 

 
Danh sách này có 04 sinh viên liên thông hình thức chính quy  trúng tuyển năm 2017 
và 04 sinh viên trúng tuyển năm 2018./. 

 
 
 
 
 
 
 
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐƠN XIN XÉT CÔNGNHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT … NĂM 2022 

 
Kính gửi:  

      - Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; 
      - Hội đồng xét tốt nghiệp trình độ ĐH cho sinh viên liên thông hình thức CQ; 
      - Phòng Quản lý đào tạo Đại học; 
      - Khoa/Trung tâm……………………………………………………. 
      - Chính quyền/công an xã (phường/thị trấn) ………………………… 

 

Tên em là:……………………………Mã sinh viên:…………………………….. 
Lớp:…………………………………..Khóa học:………………………………... 
Ngành học:…………………………...Khoa:…………………………………….. 
Sinh ngày:…./…./…..Nơi sinh…………………Giới tính………………………. 
Số điện thoại……………………………………………………………………… 
Trong thời gian vừa qua, em đã hoàn thành các học phần học lại/ học cải thiện 
điểm như sau: 

STT Tên học phần Số tín chỉ 
Điểm TBM 

(hình thức 4) 
Ghi chú 

1     
2     

….     
 

Hiện nay, em đã tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định của chương trình đào 
tạo ngành……………………………………và đã được cấp chứng chỉ GDQPAN 
(có chứng chỉ kèm theo) và hoàn thành GDTC. 

Điểm TBC tích lũy toàn khóa học (hình thức 4):….... 
Số tín chỉ tích lũy…………. 
Nay em làm đơn này xin được xét, công nhận tốt nghiệp trình độ đại học 

đợt … năm 2022 cho sinh viên liên thông hình thức chính quy trúng tuyển năm 201…. 
Kính mong được sự chấp nhận của Hội đồng xét, công nhận tốt nghiệp. 
Em xin trân trọng cảm ơn! 

                   ….., ngày……tháng…..năm……. 

Xác nhận của Cố vấn học tập hoặc Khoa 
chuyên môn 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 

……………………. 

Người làm đơn 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 

……………………. 
 
 
 

Mẫu số 1 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐƠN XIN XÉT CÔNGNHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT … NĂM 2022 

 
Kính gửi:  

      - Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; 
      - Hội đồng xét tốt nghiệp trình độ ĐH cho sinh viên liên thông hình thức CQ; 
      - Phòng Quản lý đào tạo Đại học; 
      - Khoa/Trung tâm……………………………………………………. 
      - Chính quyền/công an xã (phường/thị trấn) ………………………… 

 

Tên em là:……………………………Mã sinh viên:…………………………….. 
Lớp:…………………………………..Khóa học:………………………………... 
Ngành học:…………………………...Khoa:…………………………………….. 
Sinh ngày:…./…./…..Nơi sinh…………………Giới tính………………………. 
Số điện thoại……………………………………………………………………… 
Trong thời gian vừa qua, em đã hoàn thành các học phần học lại/ học cải thiện 
điểm như sau: 

STT Tên học phần Số tín chỉ 
Điểm TBM 

(hình thức 4) 
Ghi chú 

1     
2     

….     
 

Hiện nay, em đã tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định của chương trình đào 
tạo ngành……………………………………và đã được cấp chứng chỉ GDQPAN 
(có chứng chỉ kèm theo) và hoàn thành GDTC. 

Điểm TBC tích lũy toàn khóa học (hình thức 4):…....Số tín chỉ tích 
lũy…………. 

Nay em làm đơn này xin được xét, công nhận tốt nghiệp trình độ đại học 
đợt … năm 2022 cho sinh viên liên thông hình thức chính quy trúng tuyển năm 201…. 

Kính mong được sự chấp nhận của Hội đồng xét, công nhận tốt nghiệp. 
Em xin trân trọng cảm ơn! 

                   ….., ngày……tháng…..năm……. 

Xác nhận của chính quyền/công an địa phương 
Sinh viên: ......................................................... Trong 
thời gian từ ngày........................... đến 
ngày........................ làm việc, sinh sống tại địa phương 
không vi phạm nội quy, kỷ luật và pháp luật của Nhà 
nước và hoàn thành nghĩa vụ công dân.  

..........., ngày ........tháng........năm......... 
Trưởng cơ quan, đơn vị 

(Ký tên và đóng dấu) 

Người làm đơn 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 

……………………. 
 

Mẫu số 2 
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