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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

ĐỀ THI HẾT MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020 - 2021 

Môn thi: Soạn thảo và ban hành văn bản  

Thời gian làm bài: 90 phút 

Loại đề thi:  Được sử dụng tài liệu 

Đối tượng thi: Sinh viên chính quy 

Đề số 1 

Câu 1 (6 điểm). Lấy danh nghĩa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, hãy 

soạn thảo công văn gửi các Khoa/Viện/Bộ môn trực thuộc về việc xét trợ cấp khó 

khăn đột xuất cho sinh viên năm 2021. 

Câu 2 (4 điểm). Anh/chị hãy sửa lỗi về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản và nội 

dung (nếu có) cho văn bản sau: 
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    ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  

                                                                   Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2021 

       Số : 137/ QĐ-XHNV           

                                                   QUYẾT ĐỊNH 

              Về việc khen thưởng sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học 

                                                 Năm học 2020-2021           

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

    Căn cứ vào điều lệ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ban hành kèm 

theo thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/03/2011 của Bộ Giáo dục và Đào    

tạo. 

    Căn cứ vào KH năm học 2020-2021. 

    Căn cứ vào biên bản ngày 10 tháng 07 năm 2021 về việc xét duyệt và công nhận 

của Ban giám hiệu nhà trường cùng với Hội đồng thi đua - khen thưởng của nhà 

trường. 

     Xét đề nghị của Giám hiệu nhà trường và Hội đồng thi đua – khen thưởng của 

nhà trường. 

                                                    QUYẾT ĐỊNH  

Điều 1:  Tặng giấy khen và tiền thưởng cho 100 sinh viên đến từ tất cả các khoa 

trong toàn trường đã có thành tích nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021 (có 

danh sách kèm theo ) 

 Điều 2:   Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Các sinh viên có tên trong danh sách kèm theo ở điều 1 có trách nhiệm thi hành 

quyết định này. 

Nơi nhận:                                                                      HIỆU TRƯỞNG 

- Như điều 2 

- Lưu HC, TC, KH-TH                                                           

                                                     

   TS. Hoàng Anh Tuấn 
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