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BỘ NỘI VỤ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 

 
Số:            /ĐHNV - ĐTĐH 

V/v nhận hồ sơ xét tốt nghiệp năm 2022 
cho sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy 

trúng tuyển năm 2016 và năm 2017 
 

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

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2022 

 
                 Kính gửi: Các Khoa/Trung tâm chuyên môn thuộc Trường. 

Thực hiện Kế hoạch đào tạo sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy trúng 
tuyển năm 2016 và năm 2017, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nhận hồ sơ xét tốt 
nghiệp năm 2022 cho sinh viên các lớp như sau: 

1. Đối tượng: sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 
2016 và năm 2017. 

2. Điều kiện xét tốt nghiệp: theo quy định của Bộ GD&ĐT 

3. Hồ sơ xét tốt nghiệp: 
- Đơn xin xét tốt nghiệp có xác nhận của chính quyền địa phương/công an 

nơi sinh viên đang cư trú (theo mẫu đính kèm). 

- Bản sao chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – an ninh (có chứng thực) và đã 
hoàn thành chương trình Giáo dục thể chất theo quy định. 

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; 
- Có chứng chỉ đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định của Thông tư 03/2014/TT-BTTTT (trừ sinh viên ngành Hệ thống 
thông tin). 

4. Thời gian nộp hồ sơ: 
- Đợt 1: từ ngày 06/6 đến trước 17h00’ ngày 10/6/2022. 

- Đợt 2: từ ngày 03/10 đến trước 17h00’ ngày 10/10/2022. 

5. Địa điểm nộp hồ sơ: 
Phòng Quản lý đào tạo Đại học (ông Lê Văn Hùng – phòng 404) - Trường 

Đại học Nội vụ Hà Nội. 
Địa chỉ: Số 371, đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân Tảo, quận Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội. 
6. Thời gian họp xét tốt nghiệp: 
6.1. Đợt 1: ngày 24 tháng 6 năm 2022 (thứ Sáu) 

6.2. Đợt 2: dự kiến ngày 21 tháng 10 năm 2022 (thứ Sáu) 
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Lưu ý: Tính đến ngày 30/6/2022, sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy 
trúng tuyển năm 2016 đã hết thời gian tối đa được phép học tập tại Trường. Do 
đó, sau thời gian trên sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 
2016 không hoàn thành chương trình đào tạo sẽ bị buộc thôi học theo quy định 
(có danh sách kèm theo). 

Đợt 2 năm 2022, Trường chỉ nhận đơn xin xét tốt nghiệp đối với sinh viên 
các lớp Đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2017. 

Trường yêu cầu các Phòng/Khoa/Trung tâm rà soát điểm, thông tin sinh 
viên, thông báo hết thời gian đào tạo, thời gian xét tốt nghiệp và đôn đốc sinh 
viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đầy đủ, kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Hiệu trưởng (để b/c); 
- Website Trường; 
- Lưu: VT, ĐTĐH. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

TS. Lê Thanh Huyền 
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