
 

 

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 

       Số:           /TB-ĐHNN      Hà Nội, ngày             tháng 6 năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO  
Về việc tổ chức kỳ thi các học phần trên máy tính 

Học kỳ II năm học 2021-2022 
 

 

 

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022; 

Căn cứ thông báo số:884/TB-ĐHNN ngày 24 tháng 6 năm 2022 về Lịch thi hết các 

học phần chung học kỳ 2 năm học 2021-2022 cho sinh viên khoá QH2021.F1; 

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo lịch thi các học phần trên máy tính học kỳ II 

năm học 2021-2022, cụ thể như sau: 
 

1. Lịch thi/địa điểm thi: 
 

TT Ngày thi Buổi Môn thi Ca thi/ giờ thi 

1 

Thứ Sáu 

ngày 

29/7/2022 

Sáng 
Nhập môn Việt 

ngữ học 

Ca 1: 

7h45 

Ca 2: 

8h45 

Ca 3: 

9h45 

Ca 4: 

10h45 

Chiều 
Ca 5: 

13h45 

Ca 6: 

14h45 

Ca 7: 

15h45 

 

 

2 

Thứ Bảy 

ngày 

30/7/2022 

Sáng 
Cơ sở Văn hoá 

Việt Nam  
(lớp học bằng tiếng Việt) 

Ca 1: 

7h45 

Ca 2: 

8h45 

Ca 3: 

9h45 

 

Ca 4: 

10h45 

 

- Địa điểm thi: Giảng đường nhà B3 

+ Môn Nhập môn Việt ngữ học:   
Buổi sáng (4 ca) P301, 401 (50 máy x 2 phòng) 

   P303, 402, 403, 404, 405 (20 máy x 5phòng), P406 (dự trữ)   

Buổi chiều (3 ca) P301 (50 máy =50 sv) 

   P303, 402, 403, 404, 405 (20 máy x 5phòng = 100sv), P406 (dự trữ)   

+ Môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam:  

Buổi sáng (4 ca) P301, 401 (50 máy x 2 phòng) 

   P303, 402, 403, 404, 405 (20 máy x 4 phòng), P406 (dự trữ)   
 

- Thời gian CBCT, SV tập trung:  

 + Môn Nhập môn Việt ngữ học  

 Buổi sáng:  Ca 1:  7h15;  Ca 2: 8h15;        Ca 3: 9h15   Ca 4: 10h15 

 Buổi chiều  Ca 5:  13h30;  Ca 6: 14h30;      Ca 7: 15h30; 

  + Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam 

 Buổi sáng:  Ca 1:  7h15;  Ca 2: 8h15;        Ca 3: 9h15   Ca 4: 10h15 

Lưu ý: 

- Danh sách sinh viên dự thi theo ca thi thông báo trước ngày thi 03 ngày trên Website 

trường, trên Portal sinh viên. 

- Sinh viên mang Thẻ sinh viên hoặc CMT nhân dân, Thẻ căn cước, hộ chiếu để được dự 

thi. 
 

2. Đối tượng dự thi: Sinh viên đã đăng ký học và đủ điều kiện dự thi các học phần:  

-  Nhập môn Việt ngữ học. 

- Cơ sở Văn hóa Việt Nam (lớp học bằng tiếng Việt). 
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3. Phân công nhiệm vụ:  

- Các Khoa đào tạo chính quy: thông báo lịch thi cho toàn thể sinh viên biết để có kế 

hoạch ôn tập, chuẩn bị các điều kiện dự thi. 

- Phòng Quản trị: cử cán bộ kỹ thuật lắp 200 máy tính kết nối mạng tại các phòng máy 

nhà B3 (cụ thể như trên) trong ngày 29/7/2022 và sáng 30/7/2022, kiểm tra cài lại office, 

kiểm tra hệ thống máy tính, vệ sinh các node mạng tại phòng máy sử dụng thi (Phòng to: 

50 máy; phòng nhỏ: 20 máy), đảm bảo đủ điều kiện tổ chức thi trên máy; cử 01 CB phục 

vụ; 01 thủ kho quản lý máy, 01 bảo vệ trực ngày và đêm trong các ngày 28, 29 và sáng 

30/7/2022; 01 CB trực điện nước , 01 CB vệ sinh khu vực thi; cử cán bộ kỹ thuật trực hỗ 

trợ trong quá trình thi (cụ thể: Sáng 29/7: 2 CB; chiều 29/7: 01 CB; sáng 30/7:02 CB).  

- Trung tâm CNTT-TT&HL: Kiểm tra đường mạng kết nối giữa máy chủ nhà B3 với máy 

tính trong các phòng thi trước ngày 29/7/2022; cử 01 cán bộ hỗ trợ Bộ môn NN&VH Việt 

Nam nhập đề thi vào máy chủ nhà B3; cử 01 cán bộ kỹ thuật hỗ trợ, trực máy chủ cả ngày 

29/7 và sáng 30/7/2022; cử 01 cán bộ kỹ thuật hỗ trợ. 

- Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam: Phối hợp với Trung tâm CNTT-TT&HL 

nhập đề thi vào máy chủ nhà B3 trước ngày 29/7/2022; Cử 05 cán bộ tổ chức thi cả ngày 

29/7 và sáng 30/7/2022; Lập danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi; Tổ chức thi các học 

phần do Bộ môn phụ trách; Hoàn thành điểm học phần. 
 

- Phòng Đào tạo: Phối hợp thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi; Cử cán bộ 

phối hợp chuẩn bị tổ chức thi, đầu mối lập dự trù cho kỳ thi. 
 

-  Phòng Thanh tra Pháp chế cử cán bộ thanh tra, giám sát kỳ thi. 
 

  

 Các đơn vị đào tạo có có sử dụng phòng học tại giảng đường B3 chủ động phối hợp 

với Phòng Đào tạo (chuyên viên Nguyễn Mạnh Thắng - ĐT: 0986619810) để chuyển địa 

điểm học cả ngày 28, 29/7 và sáng 30/7/2022. 
  

 Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ trực tiếp với 

Phòng Đào tạo để được hỗ trợ. ĐT: 024.66808741. 

 
 

               KT. HIỆU TRƯỞNG 

                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận:   

- Các khoa ĐTCQ (để TB cho sinh viên);      

- Trung tâm CNTT TT&HL (để thực hiện); 

- BM MNN&VHVN (để thực hiện); 

- Phòng Quản trị, TT PT Nguồn lực (để thực hiện); 

- Phòng TTPC (để phối hợp); 

- Các đơn vị trong trường (để biết); 

- Lưu: HCTH, ĐT, Lh5.                Hà Lê Kim Anh 
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