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V/v lịch thi hết học phần chung HK2 

(2020-2021) đối với sinh viên  

từ khoá QH2017 trở về trước 

                           

         Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2021 

 
 

                     Kính gửi:  Các Khoa đào tạo chính quy, Bộ môn 

 

Căn cứ thông báo số 642/TB-ĐHNN ngày 14/5/2021 về việc tổ chức thi hết các 

học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021, để tạo điều kiện cho sinh viên khoá 

QH2017.F1 trở về trước hoàn thành chương trình đào tạo, kịp tiến độ xét tốt nghiệp, 

Nhà trường thông báo lịch thi hết các học chung học kỳ 2 đối với sinh viên từ khoá 

QH2017 trở về trước, cụ thể như sau: 
 

I/ Lịch thi: Chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Lưu ý: Lịch thi đối với sinh viên các khoá khác thực hiện theo thông báo 642/TB-

ĐHNN ngày 14/5/2021. 

II. Phân công nhiệm vụ 

 - Các Khoa đào tạo: Thông báo lịch thi cho sinh viên biết; thực hiện xếp lịch 

thi các học phần Thực hành tiếng, Lý thuyết tiếng không trùng lịch thi các học phần 

chung. 

 - Sinh viên bị ốm đau đột xuất hoặc đang trong vùng dịch bị cách ly, sinh viên 

làm đơn hoãn thi (theo mẫu) và nộp trực tuyến về phòng Đào tạo theo địa chỉ Email: 

huonghop@gmail.com trước ngày 23/5/2021. 

 - Phòng Thanh tra pháp chế: lập kế hoạch kiểm tra giám sát trước, trong và 

sau kỳ thi theo quy chế.  

 - Phòng Đào tạo: rà soát, lập danh sách sinh viên dự thi thuộc đối tượng trên, 

công bố lịch thi trên Website và trên Portal sinh viên trước ngày 21/5/2021. 
 

Đề nghị các khoa đào tạo thông báo cho sinh viên thuộc các đối tượng trên biết 

và tham gia thi đầy đủ. 

Mọi vướng mắc, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo, ĐT: 024.66808741 để được 

hỗ trợ. 

 

 

 
Nơi nhận: 
- BGH (để báo cáo); 

- Như trên (để thực hiện); 

- P. TT-PC (để phối hợp); 

- Lưu: HCTH, ĐT, Lh15. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 

 
                          Hà Lê Kim Anh 
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