
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

 

Số:            /TB-MĐC 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                      Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017 

 

THÔNG BÁO 
Về việc kiểm tra điểm và tổ chức thi lại cho sinh viên hệ Vừa làm vừa học khóa cuối 

 
 

Kính gửi:  - Ban chủ nhiệm các Bộ mộn; 

       - Các cơ sở đào tạo Uông Bí, Hòn Gai, Cẩm Phả  

       -  Sinh viên các lớp hệ Vừa làm vừa học 
 

 Để chuẩn bị cho sinh viên hệ Vừa làm vừa học khóa cuối bảo vệ đồ án tốt nghiệp 

(Khóa 57 khối kỹ thuật và Khóa 58 khối kinh tế) tại các điểm Hà Nội, Uông Bí, Hòn 

Gai, Cẩm Phả, phòng Đào tạo Đại học đã rà soát điểm của các lớp sinh viên trên. Hiện 

tại, còn một số môn học nhà trường đã tổ chức cho sinh viên thi lại nhưng vẫn còn một 

số sinh viên chưa thi lại, vì vậy phòng Đào tạo Đại học thông báo như sau: 

1. Đối với sinh viên: 

 - Sinh viên các lớp trên nhanh chóng kiểm tra lại toàn bộ điểm của mình, nếu có ý 

kiến thắc mắc cần làm đơn (có minh chứng kèm theo). 

 - Lớp trưởng (hoặc đại diện lớp): 

 + Tập hợp đơn của lớp gửi về phòng Đào tạo đại học (cô Vân – P203), bản mềm 

gửi vào địa chỉ: danghongvan@humg.edu.vn  trước ngày 25/6/2017. 

 + Thống kê danh sách sinh viên đăng ký thi lại theo môn học và gửi bản mềm về 

phòng Đào tạo Đại học theo địa chỉ: phamthinguyen@humg.edu.vn  trước ngày 28 

tháng 6 năm 2017 

 - Lịch thi:  9h00, ngày 15 tháng 7 năm 2017 (Thứ 7) 

 (Đại diện lớp làm thủ tục thi lại cho lớp tại phòng ĐTĐH trước khi thi) 

2. Đối với Bộ môn: 

 - Các Bộ môn gửi đề thi các môn (có danh sách kèm theo) về phòng Đào tạo Đại 

học (Cô Nguyên - P202) trước ngày 05/7/2017. 

 Đề nghị BCN các Khoa, Bộ môn liên quan, Cơ sở đào tạo và sinh viên thực hiện 

nghiêm túc thông báo này./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- BGH (để b/c); 
- Thông báo bảng tin, Website ĐTĐH; 
- HUMG iOFFICE; 

- Lưu: HCTH, ĐTĐH(8) 

                             TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
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