
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

Số:        /KĐCL-HTPT 

V/v thông báo thời gian tổ chức Khóa đào tạo  

kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và 

trung cấp chuyên nghiệp (Đợt 4 - 2021) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

            Hà Nội, ngày       tháng 12 năm 2021 

Kính gửi:  Cục Đào tạo - Bộ Công an 

Ngày 06/8/2021, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia 

Hà Nội đã gửi Công văn số 365/KĐCL-HCTC về việc điều chỉnh thời gian đào tạo 

Khóa kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên 

nghiệp (sau đây gọi tắt là khóa đào tạo) do tình hình dịch bệnh Covid-19. Đến nay, 

sau khi nhận được Công văn số 3538/X02-P5 ngày 14/12/2021 của Cục Đào tạo - Bộ 

Công an kèm theo các hồ sơ học viên bổ sung, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo 

dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khóa đào tạo với thời gian học như sau: 

- Mô-đun A: 

+ Phần học online: Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 03/01/2022.  

+ Phần học tập trung và thi kết thúc mô-đun A: Ngày 04/01/2022. 

- Mô-đun B: Học tập trung từ ngày 04/01/2022 đến ngày 09/01/2022. 

- Mô-đun C: Thực hiện bài tập cuối khóa, có hướng dẫn của giảng viên từ ngày 

10/01/2022 đến ngày 24/01/2022. 

Kính đề nghị Quý Cục gửi Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học 

Quốc gia Hà Nội đầy đủ hồ sơ đáp ứng quy định trước ngày 17/12/2021 để Trung 

tâm triển khai các thủ tục tiếp theo và tổ chức khóa đào tạo theo đúng thời gian dự kiến. 

Để được hỗ trợ về thông tin, vui lòng liên hệ với Ông Phạm Vương, Trưởng 

phòng Hành chính - Tổ chức, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học 

Quốc gia Hà Nội, số điện thoại: 0948.081.287 hoặc (024) 37954666 ext: 15, 16. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ĐHQGHN (để b/c); 

- Cục Quản lý chất lượng - Bộ GDĐT (để b/c); 

- Lưu: VT, HT-PT, A5. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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