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Số:                /ĐHKT-ĐT 

V/v Lịch thi bù các học phần Tin học cơ sở, Quản trị 

học của sinh viên khóa QH-2020-E 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng   8  năm 2021 

 

 

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc 
 

Căn cứ công văn số 2038/ĐHKT-ĐT ngày 29/07/2021 về việc hoãn thi trực 

tuyến của sinh viên khóa QH-2020-E, học kỳ II năm học 2020-2021; 

Thực hiện qui định giãn cách xã hội của Thành phố Hà Nội, nhà trường đã xây 

dựng hướng dẫn các công việc CBCT, CBKT cần làm khi trực thi trực tuyến tại nhà; 

Để đảm bảo kế hoạch học tập của sinh viên, trường Đại học Kinh tế thông báo 

lịch thi bù các học phần: Tin học cơ sở, Quản trị học của sinh viên khóa QH-2020-E; 

(chi tiết kèm theo) 

Đề nghị các Khoa/ Viện QTKD thông báo đến tất cả giảng viên, sinh viên được 

biết và thực hiện. 

Đề nghị Trung tâm ĐBCLGD cung cấp đề thi trực tuyến theo lịch thi mới; 

Trân trọng ./. 

Nơi nhận:  

- Các Khoa/Viện QTKD (để t/b cho SV); 

- Phòng TT&PC (để theo dõi); 

- Trung tâm ĐBCLGD (để phối hợp t/h); 

- Trung tâm HTTTKT&QL (để phối hợp t/h); 

- Phòng Hành chính (để phối hợp t/h); 

- Lưu: VT, ĐT C5. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

TS. Hoàng Thị Tuyết Nhung 
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