
DANH M影C CÁC TH曳 T影C HÀNH CHÍNH  
 
 
 

1. Quy trình phúc kh違o bài thi c栄a sinh viên. 

2. Quy trình n瓜p đ隠 thi và đáp án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Quy trình phúc kh違o bài thi c栄a sinh viên 
 

Thành 
ph亥n h欝 

s挨 

 
 

Quy trình  
th栄 t映c 

Quy trình A挨n v鵜/ ng逢運i 
th詠c hi羽n, gi違i 

quy院t 

Th運i gian 
ti院p nh壱n h欝 

s挨/ gi違i 
quy院t 

Aぐi vずi CB,VC:   

1. Phòng TT-KT&ABCLGD t鰻ng h嬰p danh sách 

đ挨n xin phúc kh違o bài thi c栄a sinh viên 

Phòng TT-

KT&ABCLGD 

 
Trong gi運 
hành chính 

2. Phòng TT-KT&ABCLGD g穎i thông báo ch医m 

phúc kh違o bài thi v隠 các Khoa/B瓜 môn 

Phòng TT-

KT&ABCLGD 

3. Sau khi nh壱n đ逢嬰c thông báo ch医m phúc kh違o 

các Khoa/B瓜 môn l壱p danh sách cán b瓜 tham 

gia ch医m phúc kh違o (m磯u t違i t衣i đây 1) 

Phòng TT-

KT&ABCLGD 

và Khoa/B瓜 môn 

4.  Phòng TT-KT&ABCLGD ra quy院t đ鵜nh thành 

l壱p h瓜i đ欝ng ch医m phúc kh違o bài thi 

Phòng TT-

KT&ABCLGD 

5. A鵜a đi吋m ch医m phúc kh違o Phòng TT-

KT&ABCLGD 

6. X穎 lý k院t qu違 phúc kh違o bài thi Phòng TT-

KT&ABCLGD 

7. Công b嘘 k院t qu違 ch医m phúc kh違o bài thi Phòng TT-

KT&ABCLGD 

Aぐi vずi SV:   

1. SV theo dõi thông báo phúc kh違o đ吋 ti院n hành 
làm đ挨n xin phúc kh違o bài thi 

Khoa/B瓜 môn  
Trong gi運 
hành chính 2. SV làm đ挨n xin phúc kh違o bài thì và n瓜p t衣i 

Phòng TT-KT&ABCLGD (m磯u đ挨n t違i t衣i đây 2) 
Phòng TT-
KT&ABCLGD 

Thông tin 
liên h羽 

Phòng TT-KT&ABCLGD: 02803 648181 
A/c Thu: 0975310384 

  

 
 

 

 

 

 



2. Quy trình n瓜p đ隠 thi và đáp án 

Thành 
ph亥n h欝 

s挨 

- Quy đ鵜nh đ鵜nh v隠 hình th泳c thi và đ隠 thi theo h丑c ch院 tín ch雨 (Áp d映ng t瑛 h丑c 
k┻ II  n<m h丑c 2012-2013) 

Quy trình  
th栄 t映c 

Quy trình A挨n v鵜/ ng逢運i 
th詠c hi羽n, gi違i 

quy院t 

Th運i gian 
ti院p nh壱n h欝 

s挨/ gi違i 
quy院t 

Aぐi vずi CB,VC:   

1. C<n c泳 vào k院 ho衣ch n<m h丑c Phòng TT-

KT&ABCLGD g穎i thông báo v隠 k院 ho衣ch xây 

d詠ng và b鰻 sung ngân hàng đ隠 thi.  

Phòng TT-

KT&ABCLGD 

 
Trong gi運 
hành chính 

2. Khoa/B瓜 môn có trách nhi羽m thông báo đ院n 

t瑛ng gi違ng viên k院 ho衣ch xây d詠ng và b鰻 sung 

ngân hàng đ隠 thi và hoàn thành đúng th運i h衣n đã 

quy đ鵜nh 

Khoa/B瓜 môn 

3. Phòng TT-KT&ABCLGD nh壱n đ隠 thi và đáp 

án theo quy đ鵜nh (m磯u t違i t衣i đây 3) 

Phòng TT-

KT&ABCLGD 

và Khoa/B瓜 môn 

Thông tin 
liên h羽 

Phòng TT-KT&ABCLGD: 02803 648181 
A/c Thu: 0975310384 

  


