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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, 

soạn công văn gửi Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc mượn khu giảng 

đường T5 làm địa điểm thi tuyển sinh cho Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội 

và Nhân văn. 

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 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ 

HỘI VÀ NHÂN VĂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc 

 
Số :01/CV-XHNV 

v/v: Đề nghị sinh viên tự học ở nhà 

Hà Nội ,ngày 11 tháng 04 năm 2020 

 

Kính gửi : Sinh viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

  Thực hiện chỉ đạo của Đại học Quốc Gia về việc cho sinh viên nghỉ học để phòng 

chống dịch và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch COVID-19 nên sinh viên toàn trường và các cán bộ giảng viên 

,nhân viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn không thể đến trường học 

tập cũng như giảng dạy vì vậy Nhà trường đề nghị sinh viên tự học tập ở nhà theo hướng 

dẫn của các cán bộ giảng viên. 

  Sinh viên tự học tập ở nhà ,hạn chế ra đường ,thực hiện nghiêm quy định về phòng 

chống dịch của địa phương. 

 

 

 

Nơi nhận : 

-Như trên 

-Lưu VT,HSSV 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

PGS.TS.Hoàng Anh Tuấn 
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