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THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức thi hết học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021  

đối với sinh viên đại học chính quy 

 

 

Căn cứ Công điện 14/CĐ-CTUBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 về việc quyết 

tâm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp 

của dịch bệnh trên cả nước; 

Căn cứ diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trong cả nước, để 

đảm bảo an toàn về mặt sức khỏe cho cán bộ, học sinh, sinh viên Trường Đại học 

Ngoại ngữ, ĐHQGHN; 

Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN thông báo về việc tổ chức 

thi hết học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với các học phần chưa tổ chức thi 

của khóa QH2018, QH2019, QH2020, cụ thể như sau: 
 

1. Dừng việc tổ chức thi trực tiếp tại trường từ ngày 26/7/2021 đến ngày 14/8/2021 

theo thông báo số 642/TB-ĐHNN ngày 13/5/2021 của Hiệu trưởng. 

2. Nhà trường khuyến khích các khoa đào tạo, bộ môn chuyển đổi hình thức thi từ 

trực tiếp sang hình thức viết luận, làm bài tập lớn, dự án.  

3. Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 14/8/2021, các khoa đào tạo, bộ môn xây dựng lịch 

thi trực tuyến và lịch làm bài tập lớn, dự án, viết luận cho các học phần do khoa, bộ 

môn phụ trách, tránh lịch thi các học phần chung 

4. Đối với các học phần không chuyển đổi được hình thức thi sang hình thức viết 

tiểu luận, làm bài tập lớn, dự án..., hoặc thi trực tuyến, sẽ tổ chức thi trực tiếp từ 

ngày 16/8/2021 đến hết ngày 31/8/2021 vào buổi tối hoặc thứ Bảy, Chủ nhật.  

 Các khoa đào tạo đào tạo xây dựng lịch thi và báo cáo Trường qua phòng Đào 

tạo trước ngày 22/7/2021. 

5. Đối với các học phần chung, phòng Đào tạo làm đầu mối phối hợp với các đơn vị 

xây dựng lịch thi, hình thức thi và thông báo cho sinh viên. 
  

 Hiệu trưởng đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng 

viên và sinh viên trong đơn vị biết, thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, đồng 

thời thường xuyên cập nhật các thông báo của Nhà trường, của ĐHQGHN cũng như 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Chính phủ và Bộ Y tế. 
 

 Trân trọng thông báo./. 

 
 
 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Các đơn vị (để thực hiện); 

- Lưu: HCTH, ĐT, Lh25. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đỗ Tuấn Minh 
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