TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/TB-CSTPHCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc nộp hồ sơ phúc khảo kết quả thi tốt nghiệp
các lớp trung cấp chuyên nghiệp chính quy và vừa làm vừa học, khóa học
2016-2018, học tại Cơ sở Trƣờng Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh
Thực hiện Kế hoạch số 1678/KH-ĐHNV và Kế hoạch số 1679/KH-ĐHNV
ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc tổ chức kỳ
thi tốt nghiệp và bế giảng tốt nghiệp cho học sinh các lớp trung cấp chuyên nghiệp
(TCCN) hệ chính quy và hình thức vừa làm vừa học, khóa học 2016-2018, học tại
Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh (Cơ sở TP. HCM);
Căn cứ Thông báo số 2075/TB-CSTPHCM ngày 11 tháng 10 năm 2018 của
Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh lịch
thi tốt nghiệp lớp TCCN Hành chính văn phòng hệ chính quy, khóa 2016-2018;
Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp của các lớp TCCN hệ chính quy và hình thức
vừa làm vừa học (VP19, VTLT26, TV02), Cơ sở TP. HCM thông báo tới học sinh
các lớp thời gian nhận hồ sơ phúc khảo kết quả thi như sau:
1. Thời gian nhận hồ sơ phúc khảo:
- Từ ngày 05/11/2018 đến 08/11/2018 (Lưu ý: Sau thời gian trên, Trường
không tiếp nhận hồ sơ xin phúc khảo)
- Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên, Cơ sở
Trường ĐH Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh (ông Mai Ngọc Tuấn).
2. Hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin phúc khảo (mẫu tải tại website http://truongnoivu-csmn.edu.vn)
- Lệ phí: 50.000đ/môn (nộp tại phòng Tài chính - Kế toán Cơ sở TP. HCM)
Cơ sở Trường ĐH Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh thông báo để học
sinh các lớp được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Hội đồng thi;
- Ban Giám đốc;
- Website Cơ sở;
- Lưu: VT, QLĐT&CTSV.

GIÁM ĐỐC

Trƣơng Cộng Hòa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI
Kỳ thi tốt nghiệp TCCN chính quy và vừa làm vừa học, khóa 2016-2018
Kính gửi: Hội đồng thi tốt nghiệp TCCN chính quy và vừa làm vừa học,
khóa 2016-2018, học tại Cơ sở TP. Hồ Chí Minh.
Họ và tên học sinh: ……………………………………

Số báo danh: …………

Ngày sinh: ……………………

Nơi sinh: ………………………………….

Là học sinh lớp: ………………

Ngành: ……………………………………

Đã dự thi tốt nghiệp, kỳ thi được tổ chức vào ngày ……………………………
Địa điểm thi: ………………………………………………………………………
Đề nghị phúc khảo điểm bài thi các môn sau:
STT

Môn thi

Điểm bài thi

Ghi chú

……………….., ngày …… tháng ……. năm 2018
NGƢỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

