
CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hnh phñc 

Ha No!, ngày tháng 4 nám 2021 

KE HOACH 
X • A To chtrc thi ket thuc hçc phan h9c ky 2 nam h9c 2020 - 2021 

Thirc hin K hotch Cong tác näm h9c 2020-2021, Nhà trtthng d nghj các &n vj lien 

quan trin khai ltp k hotch thi kt thüc hçc phn hçc k' 2 näm h9c 2020-2021 theo các 

ni dung cii th sau. 

1. Lich thi 

1.1. Các h9c phn thuOc khi kin thüc chung, ljch thi thrçc n djnh chung trong toàn 

tru&ng. Cii th: 

Khóa Ten h9c phan Thai gian thi 

Thirc hin to 
churc thi, thu 
bài, don tüi, 
lam phách, 

nhâp diem các 
thanh phân 
vào phân 

mêm quãn l 

44 
(CNKH) 

Ljch sir Dáng Cong san 
VitNam(CT115) 

Thir 4, ngày 19/5/2021: Thi Ca 1 
Tüphông: C1.1 dnC1.5 

Khoa GDCT 

Tu tu6ng H ChI Minh 
(CT1O3) 

Thir 6, ngãy 21/5/2021: Thi Ca 1 
Trphông: C1.1 dnC2.3 

Khoa GDCT 

44 
(CNSP) 

Ljch si~ Dãng Cong san 
VitNam(CT115) 

Thir 2, ngãy 7/6/2021: Thi Ca 1 
Tüphong: C1.1 dn C1.5 

Khoa GDCT 

Tu tuâng Ho ChI 
Minh(CT1O3) 

Thi'r 6, ngày 11/6/2021: Thi Ca 1 
Tir phOng: C1.1 dn C4.5 

Khoa GDCT 

4 
TingAnhA23 
(A2 102) 

Thfr 4, ngày 9/6/2021, Thi 3 ca 
Tir phong: B 2.1 dn B4.4 

Khoa Ngoi 
ngtt 

45 Tu trning H Chi 
Minh(CT 103) 

Thir 6, ngãy 11/6/2021: Thi Ca 2 
Tir phông: C1.1 dn C4.5 

B2.1 dnB4.4 
Khoa GDCT 

BO GIAO DVC  VA DAO TAO 
TRIJNG DHSP HA  NQI 2 

S&  99  /KH-DHSPHN2 

1 



mU 

SLf F 
HPt 

Giáo due th cht 3 
Ngãy 14,15/6/202 1: Thi 
Ca1+Ca2+Ca3 +Ca4 

Khoa GDTC 

46 

Kinh th chInh trj Mac- 
Lenin 
(CT112) 

Thr 2, ngày 28/6/202 1: Thi Ca 1+2 
Tir phOng: A1.1 dEn A3.6 

B2.1 dEn B4.4 

Khoa GDCT 

Giáo due thE cMt 2 
Ngày 30/6,01,02/7/202 1: Thi 

Cal +Ca2+Ca3 +Ca4 
Khoa GDTC 

TiEng Anh A2 1 
(A2101) 

Thfr 2, ngày 5/7/2021, Thi 3 ca 
Tirphong:B2.1dEnB4.4 

C2.6, C3.6, C4.5 

Khoa Ngoti 
ngu 

Tam 1 hçc di cucng 
(TL5O1) 

Thir 4, ngày 7/7/2021: Thi Ca 1 + 2 
Tir phOng: Ai.l dEn A3.6 

B2.1dEnB3.2 
PhOng Dào to 

Tin hc di cuang 
(TH1O1) 

Ngày 8,9/7/2021: Thi 4 ca 
Ngãy 10/7/2021 : Thi 2 ca 
Tir phông: PM1 dEn PM4 

Vin CNTT 

TiEng Anh A2 2 
(A2 102) 

Thur 2, ngày 12/7/2021, Thi 4 ca 
Tir phOng: B 2.1 dEn B4.4 

Khoa Ngoti 
ngu 

Nhüng vn d chung cUa 
giáo diic h9c (GD5O1) 

Thu 4, ngày 14/7/2021: Thi Ca 1+2 
Tfrphông: A1.1 dEn A3.6 

B2.1dEnB3.2 
Phông Dào to 

Pháp 1ut di cilang 
(PL1O1) 

Thur 6, ngày 16/7/2021: Thi Ca 1 
Tir phông: Cl. 1 dEn C4.5 

Khoa GDCT 

Ghi chü: 

Dja diEm thi cac h9c ph.n chung: Giãng dtrâng A, B, C, D (hçc ph.n Tin hçc dti 

ctrang thi tui cac phàng thixc hành may tInh, h9c ph.n Giáo diie ThE cht thi tai  san 4n 

dng KTX Si). 

Can cur ljch thi d n djnh, Vin CNTT xEp ljch thi các h9e phn có lien quan dEn 

phOng thrc hành may tInh di vâi eác khóa, ngânh khác; khoa GDTC xEp ljch thi các hQc 

phn thuOc kiEn thure chuyên ngành cüa Khoa. 

1.2. Các h9c phn chung thuc eác ngành gAn nhau (nhii ngãnh: Su phtm Toán, Toán 

h9e, ...) cac khoa xEp ljch thi trüng nhau sao cho phü hçip vth kE hotch dào t?o,  các hc 

phn thue khi kiEn thüc khác cüa ngành con 1ti khoa sp xEp da trén kE hotch thi do 

phông Dào tuto guri. 

1.3. Các khoa ghi rO hInh thurc thi cUa các hc phn và ljch thi khOng b trI tríing ljch hoc. 

1.4. Xét diu kin cii thE yE s luçxng can bO coi thi, phông thi cüa dan vj, các khoa 

chU dng xEp ljch thi không trüng vOi ljch thi các hçc phn chung do Nhà tm?ing n djnh. 
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1.5. Trtrâc ngày 12/05/2021 cac khoa phãi hoàn thãnh xong ljch thi vã thông báo cho 

sinh vién bi& d thrc hin. 

2. Lp danh sách sinh viên dir thi, cir can b coi thi 
2.1. Các khoa sp xp phông thi, 1p  danh sách sinh viên dir thi theo phông thi. 

2.2. Di vâi các h9c phn thi theo ljch Nhã trixxng n djnh cUa sinh viên K44, K45, 

K46, các khoa th chirc thi h9c phn ma khoa quán 1. 

2.3. Di vâi eác h9c phn thuOc kh6i kin thrc chung, các khoa 1p danh sách cir can 

b coi thi theo s lirçing yeu cu cüa phông Dào t?o (co van ban gt'ci sau). 

2.4. Di vâi các h9c phn thuc khi kin thirc khác cüa ngành, các khoa cir dü s 

can b coi thi cho tAt ca các phOng thi. 

3. Qui d!nh  v xp ljch thi theo Ca, thai gian thi cho các ca 

3.1. Các h9c phAn dixçic t chirc thi theo Ca. Quy djnh thai gian thi cho các ca trong 

ngãy thi nhi.r sau: Ca 1: Tr 7h30 dn 9h30 

Ca 2: Tr 9h45 dn 1 1h45 

Ca 3: Tr 13h30 dn 15h30 

Ca4: Tir 15h45 dn 17h45 

* Chi : Trong các ljch thi dung "Thi Ca 1, ... "thay cho dung khoáng thó'i gian; tnìt trufing 

hçrp bc trI thô'i gian thi khác khoáng th&i gian các ca thi a tren). 

3.2. TruOc mi ca thi 15 phüt, can bO và sinh viên có mt tai  dim thi d lam thU titc 

thi. Can bO chi dao  thi và can b coi thi mi bui thi c.n thirc hin nghiem tUe gi thi theo 

quy djnli, t chire các bui thi dUng gi, không lam ãnh huâng tth gii thi các ca khác trong 

ngày. 

3.3. D thun 1çi cho vic phân cong can bO coi thi, cac khoa có th t chirc nhiu ca 

thi 1in nhau trong ngày (thiu khOa thijc hin các ca thi 1in nhau), nhung vn dam bão 

khoãng thai gian gifta các hc phn cho sinh viên trong trng khóa. 

3.4. Ljch thi có th b tn vào các ngày Thir Bay, ChU nht nu cn thit. Trong trtr?mg 

hcq nay cn báo truâc qua phOng Dão tao  d xin kin Ban Giám hiu. 

4. Cong tác nghip vy khác 

4.1. Di vài cac lap K44, K45, K46 can bO giáng day, chAm thi các h9c phAn (Quy 

djnh trong myc 1) np dim ai, a2, a3 cho các &m vi dl.rçYc giao quãn 1 hçc phn tixcyng mg. 

4.2. Cáe khoa thông báo cho sinh viên xem danh sách phông thi cUa tftng h9c phn 

d bt thông tin v hc phn thi. Danh sach phông thi cUa sinh viên &rçlc dim len Cng 

thông tin dào tao  theo h th6ng tin chi d can b, sinh viên có lien quan di.rqc bi& vã thirc 

hin (trong trung hqp dc bit, khi thay di v thai gian, dja dim thi, cac dn vi phãi 

thông bao cho phông Dào tao,  các don vj lien quan và sinh viên). 

4.3. Cac khoa 1p  ljch thi b&ng each sU diing font Times New Roman trong qua trinh 

soon thâo d thun lçii cho vic dua thông tin len Cng thông tin dang k5' tin chi. Sau khi 
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TRLJONG 
DAI HOG 
SI! PH,M 
j.IA 

;''
/1 

h DInh Vinh 

Noin1zn: 
- -Iiu truàng (dé báo cáo); 
- Nhu kInh gth (de thirc hin); 
- Lu'u: TC-HC, DT 

hoàn thânh ljeh thi, các don vj gui v phông Dào tao,  phOng Thanh Tra, Trung tam 

KT&DBCLGD, PhOng Quãn trj di sng truâc ngày 12/05/2021: 

a) PhOng Dào tao: 

+ 01 bàn có chü k cUa Trueing don vj (qua chuyên vien Hoàng Tin Quang). 

+ 01 bàn gCri qua thu din ti'r (qua chuyên viên chInh Phi)ng Thj Van Anh, dja chi 

email: phungthivananhhpu2.edu.vn). 

b) Phông Thanh Tra, Trung tam KT&DBCLGD, Phông Quán trj d?yi sng: 01 bàn có 

chCt k cUa Trtrtng don vj. 

Xin trân trQng cam cm! 

KT. HIEU TRUNG 
PHO HflU TR1JNG 
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