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THÔNG BAO 
V vic ljch thi h9c k' I, näm h9c 2020-2021 

sinh viên Duo'c 2018-2021, XNYH và HAYH 2019-2021 h lien thông chInh quy 

Thc hin chixong trInh và k hoach dào tao  nãm hçc 2020-202 1, Nhà trix&ng 
thông báo ljch thi hQc k' I, nãm h9c 2020-2021 cho sinh viên sinh viên Duçic 2018-2021, 
XNYH và HAYH 20 19-2021 h lien thông chInh quy t1r cao dang nhix sau: 
I. LICH THI 
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CDCQ19-21 

II. HUONG DAN THC HIN 
Ljch thi h9c kS'  I, näm hQc 2020-202 1 thrc trin khai qua phân h T chirc thi trên 

"H thông tIch hçip thông tin quàn 1 dào tao"  nên dê nghj Khoa, B mon luu : 
- H thông së can cü vâo diem qua trInh de xét diêu kin dij thi kêt thiic HP cho SV 

(nh[tng SV không dtt hoc chira có dim qua trInh së không có trong danh sách dir thi). 
- Giáo vu dai h9c các Khoa, Bô mon vào h thông dê xem danh sách CBCT, ljch 

thi, danh sách sinh viên dir thi... các h9c phân thuc don vj minh. 
- Sinh viên vào h thông dê theo döi so báo danh và danh sách dir thi cho các hQc 

phn. 
- Ban chu nhiêm Khoa, Bô mOn cu can bô tham gia châm thi sau 02 ngay (không 

bao gm ngày nghi thu&ng quy) kê tr ngày to chirc thi kêt thüc h9c phân. Khi châm thi 
phãi mang theo dê thi, dáp an và thang diem da duçic Ban chü nhim Khoa, Bi mon k 
duyt. 

Nhn duçc thông báo nay dê nghj Phông DTDH, Phông KT&DBCLGD, Ban chü 
nhim. các Khoa, B mon triên khai thi.rc hin. 

Noi nhân: 
- Khoa/ BM lien quan; 
- Các lOp SV lien quan; 
- PhOng KHTC&CSVC 
- Phong DTDH;CT- CTSV; 
- PhOng KT&DBCLGD; 

- Liru VT. 
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