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Số: 39/TB-KTĐBCL Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2021 

THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức thi lại, thi cải thiện điểm của Học kỳ 2, năm học 2020-2021 

cho sinh viên các lớp đại học hệ chính quy 
 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến tất cả sinh 
viên các lớp đại học hệ chính quy như sau: 

1. Thời gian đăng ký và đóng lệ phí thi lại 

- Từ ngày 30/8/2021 đến hết ngày 10/9/2021. 

- Sinh viên vào mục ‘công nợ’ trong cổng thông tin sinh viên để xem các học 
phần chưa đạt yêu cầu cần đăng ký thi lại. 

2. Thời gian đăng ký và đóng lệ phí thi cải thiện điểm 

- Sinh viên nộp đơn xin cải thiện điểm về Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất 
lượng giáo dục từ ngày 30/8/2021 đến hết ngày 03/9/2021. 

   + Sinh viên tải mẫu đơn theo đường dẫn:  

http://ktdbclgd.hcmuc.edu.vn/bieu-mau-don-xin-thi-cai-thien-diem-hoc-
phan.html 

   + Sinh viên hoàn tất các thông tin trong đơn và gửi đơn về địa chỉ hộp thư 
điện tử (email) của Phòng: ktdbclgd@hcmuc.edu.vn. (Lưu ý: Nội dung tiêu đề 
email phải để chính xác cụm từ sau: “Nộp đơn xin thi cải thiện điểm HK2-2020-
2021”). 

- Sinh viên vào mục ‘công nợ’ trong cổng thông tin sinh viên để xem các học 
phần mình đã đăng ký thi cải thiện điểm và đóng lệ phí thi từ ngày 30/8/2021 đến 
hết ngày 10/9/2021. 

3. Lệ phí thi: 30.000đ/1 tín chỉ * số tín chỉ của học phần. 

4. Cách thức đóng lệ phí thi lại: Sinh viên đóng qua ngân hàng BIDV. 

5. Dự kiến các mốc thời gian (sẽ có thông báo chính thức sau): 

- Dự kiến thời gian cống bố lịch thi: 27/9/2021-30/9/2021. 

- Dự kiến thời gian bắt đầu thi: từ ngày 04/10/2021. 

- Sinh viên truy cập cổng thông tin sinh viên (sv.hcmuc.edu.vn) để cập nhật 
lịch thi lại, thi cải thiện điểm của Học kỳ 2, năm học 2020-2021. 
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6. Thi lại các học phần các học phần Tiếng anh cơ bản (HP1 và HP2) 

Để kịp tiến độ cho sinh viên đăng ký học phần ở học kỳ 1, năm học 2021-
2022, Phòng thông báo tổ chức thi lại riêng cho môn Tiếng Anh cơ bản như sau: 

- Thời gian đăng ký và đóng lệ phí thi: từ ngày 28/8/2021 đến hết ngày 
02/9/2021. Sinh viên vào mục ‘công nợ’ trong cổng thông tin sinh viên để xem và 
đóng lệ phí thi lại. 

- Thời gian thi: 7 giờ 30 phút, ngày 05/9/2021. 

- Sinh viên thực hiện theo hướng dẫn thi vấn đáp trực tuyến như kỳ thi kết 
thúc học phần lần 1. 

- Link, ID và passcode của phòng thi vấn đáp trục tuyến được ghi tại lịch thi 
thông báo công khai trên cổng thông tin sinh viên (sv.hcmuc.edu.vn). 

7. Mọi vấn đề, thắc mắc liên quan đến kỳ thi sinh viên vui lòng liên hệ Phòng 
Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục bằng các hình thức sau: 

- Thông qua hộp thư điện tử của Phòng: ktdbclgd@hcmu.edu.vn (Lưu ý: Nội 
dung tiêu đề email phải để chính xác cụm từ sau: “Hỏi về kỳ thi lại HK2-2020-
2021”). 

- Thông qua số điện thoại (từ 7h30’ đến 17h00’ hằng ngày): 

   + Sinh viên thuộc các Khoa tại cơ sở 2: liên hệ cô Nguyễn Thị Nhuận, số 
điện thoại: 0945494981. 

   + Sinh viên thuộc các Khoa tại cơ sở 1: liên hệ cô Nguyễn Mai Khánh Linh, 
số điện thoại: 0909041690. 

Trân trọng thông báo./.  
Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để b/c); 
- Sinh viên các lớp ĐH hệ chính quy; 
- Các Khoa/Bộ môn; 
- Phòng HC, TH – BP Kế hoạch, tài chính; 
- Lưu: KTĐBCL, KL (01). 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

(đã kí) 
 
 

Đào Đồng Điện 
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