
BO GIAO DVC  VA DAo TiO 
TRI1NG DHSP HA NQI 2 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Ti do - Hnh phüc 

S& 7O  /TB-DHSPHN2 Ha Nç3i, ngàyJ( tháng 5 nám 2021 

THÔNG BAO 
V vic diu chinh k hoch dào tio diii hQc chinh quy 

hQc k' 2 11am hçc 2020 - 2021 di vôi sinh viên các khóa 

Can cü K hoach dào tao dai hçc chInh quy näm hçc 2020 - 2021; 
Can cü K hoach s 299/KH-DHSPHN2 ngày 26 tháng 4 nam 2021 v t 

chüc thi kt thüc h9c kI 2 näm h9c 2020 - 2021; 
Can cir Thông báo s 353/TB-DHSPFIN2 ngày 14 tháng 5 nàm 2021 v vic 

diu chinh ljch bâo v khóa luan  t& nghip, thi k& thñc h9c phn hçc ki 2 näm 
hçc 2020 - 2021 di vâi sinh viên K43, K44 CNKH; 

Can cir Cong van s 2077/BGDDT-GDDH ngày 20 tháng 5 näm 2021 

B Giáo diic va Dào tao  v vic huàng dn t chic boat dng day  và hoc, 

thiic näm h9c và tuyn sinh trong th&i gian djch COVID-19 tai  các Co sâ GDD 

Can cir din bin phirc tap  cüa djch Covid-19; 
Nba tnr&ng thông báo dn các don vj v vic diu chinh k hoach  dào  tao 

dai hc chInh quy, hc k' 2 näm bce 2020 - 2021 di vâi sinh viên các khóa, ciii 

th nhu sau: 

1.IMivóriK43 
- Bâo v khóa 1un t& nghip (KLTN) tü 17/5/2021 dn 30/5/2021; tir 

30/5/2021 dn 13/6/2021 các don vj dào tao  và Phông Dào tao  hoân thãnh cong tác 
xét, cong nhn t& nghip, in bang; phát bang ngày 15/6/2021. 

- Thi hc ph&n thay th KLTN theo hInh thirc trirc tuyn trên h thng LMS 
cüa Nhà tnxông tr ngày 31/5/2021 dn ngày 13/6/2021; ti'r 14/6/202 1 dn 

27/6/2021 các don vi dào tao  vâ Phông Dào tao  hoãn thành cong tác xét, cong nhn 

t6t nghip, in b.ng; phát bang ngày 30/6/2021. 

- Các don vj dào tao  chua t chirc thi hc phan thay th KLTN theo hInh thüc 
trrc tuyn thI khi djch Covid-19 n djnh, sinh viên s dn tru?ing thi trirc tip theo 
thJOng báo cUa Nhà trtx&ng; t chüc phát bang sau khi kt thüc thi 02 tu&n. 

Các don vj dào tao  cho sinh viên dang k9 thi theo hInh thüc trçrc tuyn (mu 

don gtri kern cong van nay); 1p ljch thi, danh sách phông thi, danh sách can b 
eoi/ch,m thi, danh sách can b giárn sat phông thi (01 ngu?ii/03 phông thi) và giri 

Phông Dâo tao,  Phông Thanh tra tri.thc khi t chirc thi; thông báo ljch thi cho sinh 

vien. 
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Noinhmn: 
- Các dcm vi trong tnrông çde t/Wc  hin); 
- Hiu truâng (dê bá9 cá 
- Liru: TC-HC, DT. 

2. IMi voi K44, K45, K46 
- Không t chüc thi kt thüc hçc phn theo hInh thirc trirc tuyn. 

- Giü nguyen ljch thi: 
+ K44, K45 tir ngày 07/6/2021 dn ngày 27/6/2021. 

+ K46 tü ngày 28/6/2021 dn ngày 18/7/2021. 
Nu din bin djch Covid- 19 chua duçic kim soát thI Nhà trumg sê thông 

báo tip theo. 

3. Hçc k phii 
Nba trtxông t chüc hçc kS'  phi nm hçc 2020 - 2021 cho sinh viên hc 1ti, hçc 

vuçit ho.c h9c them các hc ph&n ngoâi chiicing trInh dào tao.  Các don vj dào tto 1p 

danh sách dàng k) h9c cüa sinh viên và giri Phông Dào tao  truâc ngày 21/6/2021; 

Nba tnx?mg duyt k hoach vâ Ira iôi các don vj dào tao  truOc ngày 28/6/2021. 

D nghj Tn.r&ng các dan vj trin khai thirc hin. 

KT. HIU TRIJNG 
EUTRIJ5NG  / 

Trinh DInh Vinh 
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TRU'ONG DHSP HA NOI  2 CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

KHOA (VIN/TT) Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

MAU DN XIN DIJ THI HQC PHAN 
THAY THE KHOA LUN TOT NGHIP NAM 2021 

KInh gui: Lânh dao  Khoa (VinITT)  

Ten em 1â  

Ngày sinir  

Ma sinh viên:  

Lcp:  

Ngành hçc  

Khóa hoc  

Em lam don nay kinh mong Länh dao  Khoa (Vin1TT)  

cho phép em &rçlc di,r thi tr%rc tuyn 02 hçc ph.n thay th khóa 1un t& nghip 

theo hInh thüc thi vn dáp. C%1 th nhu sau: 

1.Hçcphn:  

2.Hçcphân:  

Em xin trân trçng cam on! 

Ha Ni, ngày tháng näm 2021 

NGUfl LAM DJN 
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