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THÔNG BÁO 

Lịch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ bậc 3 

theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Nội bộ) 

 

 Căn cứ Thông báo số 3467/TB-TĐHHN ngày 03/10/2019 về Kế hoạch tổ chức thi 

đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam (Đợt thi tháng 12 năm 2019). 

Nhà trường thông báo lịch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ bậc 3 

như sau: 

 

TT 

Môn thi Hình thức thi Thời gian thi Địa điểm  

1 Kỹ năng nói    Thi nói trực tiếp 7h30, ngày 21/12/2019 

Tầng 5, Nhà A 
2 

Các kỹ năng đọc, 

viết và  nghe 
   Thi trên giấy 13h30, ngày 21/12/2019 

 

Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 7h15 đối với môn thi buổi sáng, trước 13h30 

đối với môn thi buổi chiều. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi bóc đề thi không được 

dự thi.  

Cán bộ ban coi thi có mặt  trước 7h đối với môn thi buổi sáng, trước 13h đối với 

môn thi buổi chiều tại phòng 510 nhà A  để làm thủ tục coi thi. 

 Nhà trường thông báo Lịch tổ chức thi để Ban ra đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, 

Ban giám sát và thí sinh dự thi được biết./. 

 

Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng (để b/c); 

- Các Ban như trên; 

- Website Trường; 

- Lưu VT, ĐT. 
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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