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THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÁCH ĐẶT TÊN FILE BÀI THI 

Áp dụng đối với kỳ thi kết thúc học phần theo phương thức thi trực tuyến  

 Căn cứ Quyết định số 3527/QĐ-TĐHHN ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng 

trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành Quy định tạm thời về tổ chức thi 

kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến; 

 Căn cứ quá trình tổ chức thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 theo phương thức trực 

tuyến thời gian vừa qua, nhằm khắc phục tình trạng sinh viên nộp nhầm bài thi giữa các học 

phần khác nhau, Nhà trường thông báo tới các khoa/bộ môn thay đổi quy định cách đặt tên 

file bài thi kết thúc học phần theo phương thức thi trực tuyến như sau: 

1. Đối tượng và thời gian áp dụng: 

- Đối tượng: Áp dụng đối với các kỳ thi kết thúc học phần hệ chính quy và hệ vừa làm 

vừa học theo phương thức thi trực tuyến. 

- Thời gian: Bắt đầu áp dụng đối với các học phần có lịch thi kết thúc học phần từ 

ngày 29/11/2021. 

2. Thay đổi cách đặt tên file bài thi kết thúc học phần theo phương thức thi trực tuyến 

Tên bài thi được đặt như sau: 

Số báo danh_Họ tên SV/HV_Tên học phần 

3. Tổ chức thực hiện 

Khoa/bộ môn, Chủ nhiệm lớp có trách nhiệm thông tin rộng rãi đến các đối tượng liên 

quan (người học, giảng viên) để thực hiện theo thông báo này. Trường hợp người học không 

thực hiện đặt tên file bài thi theo quy định hoặc nộp nhầm bài thi, người học sẽ phải nhận 

điểm 0 và phải học lại học phần đó theo quy định hiện hành của Nhà trường. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ trực 

tiếp với phòng Đào tạo để được hỗ trợ kịp thời. 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch HĐ trường (để b/c); 

- Ban giám Hiệu (để b/c); 

- Các khoa/bộ môn trực thuộc; 

- Phòng KT&ĐBCLGD, Trung tâm GDTX; 

- Phân hiệu Trường tại Thanh Hóa; 

- Lưu VT, ĐT (2) 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Huyền 
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