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Nghệ An, ngày     tháng 10 năm 2018 
 

 

 

  Kính gửi:  -  Trưởng các khoa, viện; 

 -  Lưu học sinh Lào hệ chính quy toàn trường. 
 

 

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi vấn đáp cho lưu học sinh Lào hệ chính 

quy trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau: 

1. Từ ngày 02/10/2018 đến 10/10/2018, lưu học sinh Lào (từ khóa 57 trở về trước) 

có các học phần điểm F đến đăng ký thi vấn đáp tại Trung tâm Đảm bảo Chất lượng (vào 

giờ hành chính: sáng từ 7h00' đến 11h30', chiều từ 13h30' đến 17h00' các ngày trong 

tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu).  

Số học phần sinh viên được đăng ký thi không quá 20 tín chỉ. Học phần nào sinh 

viên bị đình chỉ thi, chưa tham gia dự thi (bao gồm cả những học phần xin vắng thi có lý 

do), hoặc bỏ thi ở lần thi đầu tiên sẽ không được bố trí thi vấn đáp. 

2. Sau 17h00', ngày 10/10/2018, Nhà trường sẽ chốt đăng ký thi để tổ chức thi. 

Lịch thi chính thức sẽ được thông báo từ 10h00', ngày 22/10/2018 tại bảng tin của Trung 

tâm Đảm bảo Chất lượng (tầng 3, Nhà A0) và trên trang cá nhân của sinh viên (mục 

Thông tin đáng chú ý).  

3. Các Khoa, Viện cử cán bộ bố trí lịch hỏi thi vấn đáp cho sinh viên Lào. Lịch hỏi 

thi vấn đáp thông báo về Trung tâm Đảm bảo Chất lượng chậm nhất 17h00’ngày 

19/10/2018. Ngày hỏi thi vấn đáp cho sinh viên Lào chậm nhất không quá ngày 

10/11/2018.  

4. Mọi phản hồi về lịch thi liên hệ Văn phòng Trung tâm Đảm bảo Chất lượng 

hoặc trực tiếp cô Mai Phương (điện thoại 0966.369.488). 

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các khoa, viện thông báo 

cho lưu học sinh Lào hệ chính quy biết để thực hiện đồng thời phối hợp với Trung tâm 

Đảm bảo Chất lượng để tổ chức thi cho sinh viên theo đúng quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: HCTH, ĐBCL. 
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