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THÔNG BÁO 

V/v dừng kế hoạch thi, học tập và công nhận kết quả đánh giá học phần học kỳ 1 

năm học 2020-2021 

- Căn cứ số 05/CT-TTg của Thủ tƣớng chính phủ chỉ thị về một số biện pháp cấp bách 

phòng chống COVID-19; 

- Căn cứ vào tình thực tiễn của Nhà trƣờng và theo tinh thần cuộc học của lãnh đạo chủ 

chốt nhà trƣờng tối ngày 28.01.2021. 

Nhà trƣờng quyết định dừng thi, học tập và công nhận kết quả học tập học kỳ 1 năm học 

2020-2021 trong toàn trƣờng. Cụ thể nhƣ sau: 

1. Từ ngày 29/01/2021, tất cả sinh viên trong toàn trƣờng sẽ dừng học tập và thi. Sinh viên 

trong toàn trƣờng sẽ nghỉ tết từ ngày 29/01/2021.  

2. Đối với sinh viên đã tham gia thi từ ngày 28/01/2021 trở về trƣớc sẽ xác định điểm thi 

theo đúng quy chế. Nhà trƣờng sẽ sử dụng kết quả thi kết thúc học phần mà sinh viên đã dự thi để 

xác định điểm tổng hợp đánh giá học phần theo đúng quy chế Số 686/QĐ-ĐHKTKTCN. 

3. Đối với các học phần sinh viên chƣa tham gia dự thi học kỳ 1 năm học 2020-2021, Nhà 

trƣờng sẽ sử dụng kết quả điểm quá trình (điểm trung bình trung của các điểm đánh giá bộ phận) 

của học phần để xác định điểm tổng hợp đánh giá học phần. Tuy nhiên, đối với những sinh viên 

có nguyện vọng đăng ký thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 thì gửi đơn đăng ký 

đến địa chỉ Mail (sv.phongqlcl@uneti.edu.vn). Trên cơ sở đó, Nhà trƣờng sẽ xem xét tổ chức thi 

đối với các sinh viên này. Kế hoạch thi cụ thể đối với các sinh viên có đơn đăng ký thi kết thúc 

học phần sẽ đƣợc nhà trƣờng thông báo cụ thể sau, căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID. 

4. Công bố điểm thi (gồm công bố điểm thi và công bố kết quả phúc khảo thi): Các bạn 

xem điểm thi trên trang cá nhân sinhvien.uneti.edu.vn. 

5. Các khoa chuyên môn, cố vấn học tập, giảng viên trong toàn trƣờng có trách nhiệm 

thông báo cho sinh viên thực hiện đúng các nội dung nêu trên.  

6. Sinh viên thƣờng xuyên theo dõi trên trang cá nhân sinhvien.uneti.edu.vn để cập nhật 

kịp thời các thông báo của Nhà trƣờng. 

Căn cứ vào kế hoạch trên, yêu cầu các đơn vị, cá nhân, sinh viên trong toàn trƣờng có trách 

nhiệm thực hiện nghiêm túc theo đúng nội dung thông báo./. 

Nơi gửi:                 

- Các đơn vị trong toàn trƣờng;  

- Website 

- Lƣu VT, P.QLCL. 
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