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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức thi kết thúc học phần Học kỳ II năm học 2020 – 2021 (đợt 3)
trong tình hình dịch Covid-19

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh thông báo việc tiếp tục tổ
chức thi kết thúc học phần Học kỳ II năm học 2020-2021 (đợt 3) sẽ được thực hiện
như sau:
I. Hình thức, thời gian thi
Hình thức: Thi trực tuyến.
Thời gian: Lịch thi đính kèm.
Các môn thi còn lại (chưa có lịch thi trong đợt 1, đợt 2, đợt 3), tùy theo tình hình
diễn biến của dịch Covid-19, Trường sẽ tổ chức thi theo hình thức phù hợp và sẽ có
thông báo sau.
II. Một số lưu ý dành cho giảng viên, sinh viên khi thi trực tuyến
2.1. Đối với sinh viên
Tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn số 96/HD-ĐNT ngày 30/6/2021 về việc thi
kết thúc học phần học kỳ II năm học 2020 – 2021 (đợt 2) và hướng dẫn của giảng
viên, giám khảo tại phòng thi.
Lưu ý:
Mốc thời gian cần lưu ý (điều chỉnh so với Hướng dẫn số 96/HD-ĐNT)
- Trường hợp SV thiếu giấy tờ tùy thân để làm thủ tục vào phòng thi, trước ngày
07/8/2021, SV gửi về email ktbdclgd@st.huflit.edu.vn với đầy đủ các nội dung:
"MSSV, số điện thoại, lịch thi các môn đợt 3 (môn thi, ngày thi, giờ thi, lớp, giảng
viên phụ trách)” và đăng nhập vào MS Teams để làm giấy xác nhận.
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- Trường hợp sinh viên hoãn thi của các học kỳ trước được phép thi trong học kỳ
này, gửi email về Phòng Khảo thí – Bảo đảm chất lượng giáo dục:
ktbdclgd@huflit.edu.vn trước ngày 07/8/2021 (sau thời hạn này, mọi khiếu nại sẽ
không được giải quyết).
2.2. Đối với giảng viên
2.2.1. Đối với phần mềm Microsoft Teams
- GV tạo phòng thi, thêm email ktbdclgd@st.huflit.edu.vn vào phòng thi (ít nhất
02 ngày trước ngày thi).
- Đặt tên phòng thi theo cú pháp: Ngày thi - Giờ thi - Lớp thi (hoặc Lớp học phần)
- Mã môn - Tên môn - Tên Giảng viên phụ trách.
Ví dụ: 09/8/2021 – 08g00-09g00 – HQ2004 – 1111012 – Tiếng Anh 1 – Nguyễn
Lê Uyên.
2.2.2 Đối với các lớp tổ chức thi trên Zoom hoặc các phần mềm khác
GV gửi ID + password (nếu có) hoặc link tham dự về Khoa, Khoa tổng hợp gửi
về mail của Phòng KT-BĐCLGD (ktbdclgd@huflit.edu.vn) trước ngày 07/8/2021.
2.2.3. Các vấn đề khác không nêu tại Thông báo này, thực hiện theo Thông
báo số 95/TB-ĐNT ngày 30/6/2021 về việc tổ chức thi kết thúc học phần Học kỳ II
năm học 2020 – 2021 (đợt 2) trong tình hình dịch Covid-19 và tham khảo các hướng
dẫn kỹ thuật, giải đáp thắc mắc đã ban hành./.

Nơi nhận:
- Các Phó Hiệu trưởng;
- Các đơn vị; giảng viên; sinh viên;
- Lưu: VT, P. KT-BĐCLGD.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Anh Tuấn

