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THÔNG BÁO 
Về việc kiểm tra kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 

 

  

Căn cứ Kế hoạch năm học 2021-2022, Phòng Đào tạo thông báo và hướng dẫn 

sinh viên kiểm tra kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 và các chứng chỉ đã tích 

lũy trên Portal (riêng chứng chỉ GDTC sẽ được thông báo trên Portal vào cuối học kỳ 8), 

cụ thể như sau: 

I. Cách thức xem kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 và các chứng chỉ: 

1. Sinh viên truy cập trang: http://daotao.vnu.edu.vn/   

2. Nhập Tên truy cập (là mã sinh viên) và Mật khẩu đăng nhập đã được cung cấp. 

3.  Vào mục Kết quả học tập để xem điểm các học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022. 

II. Cách thức đề nghị bổ sung, sửa kết quả điểm học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 

và các chứng chỉ (Nếu sinh viên có kết quả điểm học phần không đúng hoặc thiếu):  

1. Sinh viên vào mục Danh sách Biểu mẫu tải và in file Donsuadiem, chungchi.doc       

2. Điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu trong Đơn sửa điểm học phần, chứng chỉ. 

3. Nộp Đơn sửa điểm học phần, chứng chỉ bằng hình thức trực tiếp tại văn phòng khoa 

hoặc trực tuyến qua email của cán bộ phụ trách các khoa đào tạo (phụ lục đính kèm).  
 

 

III. Thời gian nộp Đơn sửa điểm học phần, chứng chỉ 

1. Sinh viên nộp Đơn sửa điểm, chứng chỉ từ ngày 03/3/2022 đến hết ngày 07/3/2022. Hết thời 

hạn trên, mọi thắc mắc của sinh viên về việc sửa điểm học kỳ 1 năm học 2021-2022 sẽ được 

giải quyết vào kỳ thứ 8 của khóa học. 

2. Các khoa đào tạo thu đơn, kiểm tra, tổng hợp danh sách (theo mẫu) và gửi cho Phòng 

Đào tạo trước 16h00 ngày 09/3/2022. 

3. Phòng Đào tạo thông báo phản hồi kết quả điểm, chứng chỉ trên Portal từ 20h00 ngày 

11/3/2022. 

4. Phòng Chính trị và Công tác HSSV sử dụng kết quả điểm trên phần mềm quản lý đào 

tạo từ 17h00 ngày 14/3/2022. 
 

Kết quả học tập tích luỹ thông báo trên Portal Sinh viên dùng để xét học bổng, xét 

thi đua khen thưởng, xét học vụ, xét tốt nghiệp. 

Đề nghị các Khoa thông báo cho toàn thể sinh viên trong khoa biết và thực hiện 

đúng thời gian, cách thức quy định.  

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Phòng Đào tạo, phòng 109 nhà A1 trường ĐH Ngoại ngữ, 

ĐHQGHN. Điện thoại: 024.66808741 (trong giờ hành chính). 

 
 

                  TL. HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận:           TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
-BGH (để báo cáo);       

- Các Khoa ĐT, Bộ môn (để thực hiện);      

- Phòng CT&CTHSSV (để phối hợp);       
- Lưu: HCTH, ĐT, Lh10.Đ                       

             

     Nguyễn Thuý Lan 

         .  



PHỤ LỤC 
 

Thông tin liên hệ các khoa đào tạo 
 

Khoa/Khóa Cán bộ phụ trách Điện thoại Email 
SPTA 

Khóa QH2018 

Nguyễn Thu Trang 0914853878 nttrang22@gmail.com 

SPTA 

Khóa QH2019 

Nguyễn Kim Anh 0904848165 nguyenkimanh165@gmail.com 

SPTA 

Khóa QH2020 

Nguyễn Mai Phương 0988238588 maiphuong8171@gmail.com 

SPTA 

Khóa QH2021 

Nguyễn Thanh An 0904685537 ankhoa0318@gmail.com 

Nga Vũ Thị Thanh Hà 024.37549561 

0906074962 

 

vpkhoanga@gmail.com 

 

Pháp Phạm Trường Xuân 0912972668 naux232@yahoo.com 

Trung Quốc Nguyễn Thị Bích Huệ 0243-7549562 

0387085199 

nguyenbichhue81@gmail.com 

Đức Phùng Thị Hương 0243-7549558 

0904995993 

vpkptay@gmail.com 

Nhật Bản 

QH2018 

và QH2019 

Nguyễn Hương Giang 0914855995 nguyenhuonggiang77@gmail.com 

Nhật Bản 

QH2020, 

QH2021 

Nguyễn Thu Hồng 0979760468 nguyenhongknb@gmail.com 

Hàn Quốc Nguyền Thùy Dung 024.66805041 

0972793333 

ntdung1585@gmail.com 

Ả Rập Vương Thị Thu 

Hoàng Thị Mai Phương 

(hỗ trợ) 

0972816538 vpkarap.ulis@gmail.com 
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