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THÔNG BÁO 

Về việc gia hạn thời gian đăng ký, điều chỉnh thời gian kiểm tra  

trình độ Tiếng Anh xét tuyển CTĐT thứ 2 (Bằng kép) năm 2021  

Căn cứ Thông báo tuyển sinh số 997/ TB-ĐHNN ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN về việc tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 (Bằng kép) 

năm 2021, trước diễn biến nhanh, phức tạp của dịch Covid-19, Trường Đại học Ngoại ngữ - 

ĐHQGHN thông báo:  

1. Nhà Trường không tổ chức thu hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Trường theo thông báo số 997/ 

TB-ĐHNN ngày 27 tháng 7 năm 2021 mà sẽ kéo dài thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến 

(online) đến hết ngày 15/8/2021 tại địa chỉ đường link cũ: http://bit.ly/tsbkulis2021 

2. Các mẫu đơn: Đơn xin xét tuyển (phiếu đăng ký xét tuyển), 2 ảnh chân dung cỡ 3x4, mẫu 

thông tin sinh viên (có xác nhận, dấu) sẽ nộp trực tiếp khi sinh viên đến nhập học hoặc khi sinh viên 

quay trở lại học tại Trường (trong trường hợp không bị ảnh hưởng bởi dịch). 

3. Tất cả sinh viên đã đăng ký xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh chương trình đào tạo thứ 2 

(Bằng kép) năm 2021 và đã hoàn thành việc nộp lệ phí tuyển sinh sẽ phải tham gia kỳ kiểm tra 

trình độ Tiếng Anh) ngày 29/8/2021 (thay cho lịch cũ là ngày 22/8/2021) theo hình thức trực tuyến 

(online). 

Sinh viên chỉ được miễn kiểm tra sát hạch trình độ ngoại ngữ khi đã có minh chứng đạt chuẩn 

năng lực ngoại ngữ trình độ B1 trở lên (chứng nhận đạt chuẩn đầu ra B1 do trường ĐHNN cấp hoặc 

các chứng chỉ quốc tế tương đương). Sinh viên đã hoàn thành học phần Tiếng Anh B1 tại trường 

ngành 1 nhưng chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh không thuộc đối tượng được miễn kiểm tra sát 

hạch Tiếng Anh. Sinh viên phải khai báo và gửi kèm bản scan hoặc bản chụp chứng nhận/chứng chỉ 

vào đường link sau đây trước ngày 23/8/2021 để làm minh chứng: https://bit.ly/TSBK2021 

Danh sách sinh viên đủ điều kiện miễn kiểm tra sát hạch trình độ ngoại ngữ sẽ được đăng tải 

trên trang web http://daotao.ulis.vnu.edu.vn và gửi đến email của sinh viên trước ngày 27/8/2021. 

4. Nhà trường xét tuyển căn cứ điểm trung bình chung tích lũy (điểm TBC tích lũy không bao 

gồm điểm F) tính đến thời điểm đăng ký xét tuyển theo xác nhận điểm TBC tích lũy của Phòng đào 

tạo trường ngành 1.  

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 

-  BGH Trường ĐHNN (để báo cáo); 

-  Phòng Thanh tra & pháp chế Trường (để phối hợp); 

- Sinh viên các Trường thành viên, Khoa trực thuộc 

ĐHQGHN (để thực hiện); 

- Lưu HCTH, ĐT, D.Th5. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

                       Nguyễn Thúy Lan 
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