
THÔNG BÁO 

V/v : Nhận  Đơn xin phúc khảo và thi cải thiện điểm học phần 

 Học kỳ 2 năm học 2016 – 2017  
            

Căn cứ vào kết quả điểm thi học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 của khóa 

39, 40, 41 CĐ, ĐH. Nay phòng Đào tạo thông  báo  kế hoạch nhận Đơn 

chấm phúc khảo điểm thi và nhận Đơn xin thi cải thiện điểm học kỳ 2 năm 

học 2016 – 2017 như sau: 

1.  Đối tượng 

- Phúc khảo điểm thi: Toàn thể sinh viên đã các lớp khóa 39, 40, 41 

CĐ, ĐH đã thi học kỳ 2 năm học 2016 – 2017. 

- Thi cải thiện điểm: Toàn thể sinh viên các lớp khóa 39, 40, 41 CĐ, 

ĐH đã thi học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 và có điểm thi từ điểm D trở lên. 

2. Thời gian nhận đơn và đóng lệ phí 

Thời gian nhận đơn và đóng lệ phí phúc khảo điểm thi: Từ ngày 

10/7/2017 đến hết buổi chiều ngày 12/7/2017. 

Thời gian nhận đơn và đóng lệ phí thi cải thiện điểm: Từ ngày 

10/7/2017 đến hết buổi chiều ngày 19/7/2017. 

3. Thời gian thi cải thiện 

- Dự kiến từ ngày 14/8/2017 đến 27/8/2017 

4. Nơi nhận đơn và lệ phí 

-  Đơn thi cải thiện: nộp tại phòng Đào đạo (Mẫu đơn) 

- Đơn phúc khảo: nộp tại phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo 

dục (Mẫu đơn) 

- Lệ phí: nộp tại phòng Kế toán – Tài vụ 

5. Lệ phí 

- Thi cải thiện điểm thi, chấm phúc khảo: 30,000 đồng/học phần  

         Lưu ý: Những trường hợp thực hiện sai thông báo này sẽ không 

được giải quyết .                                                                     

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 7 năm 2017 

 PHÒNG ĐÀO TẠO 

http://www.mediafire.com/download/v0j65esixws8owd/Don+thi++cai+thien+diem.docx
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