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                                                              Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2021 

THÔNG BÁO 
Về việc triển khai thi sát hạch trình độ ngoại ngữ tiếng Anh  

cho sinh viên khóa QH.2021 

 Nhằm phục vụ việc giảng dạy các học phần ngoại ngữ 2 là tiếng Anh tại Trường Đại 

học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức thi sát hạch trình độ 

cho sinh viên khóa QH.2021. Căn cứ kết quả thi và thời khóa biểu học kì 1 2021-2022, sinh 

viên tiến hành đăng kí portal vào lớp môn học mình được phép học. Thông tin cụ thể về kì 

thi như sau:  

1. Sinh viên không thuộc đối tượng dự thi:  

- Sinh viên Khoa Sư phạm tiếng Anh (do không được phép chọn ngoại ngữ 2 là tiếng Anh). 

- Sinh viên CLC TT23, Chuẩn, Sư phạm đã có chứng chỉ ngoại ngữ 2 tiếng Anh phù hợp 

yêu cầu Chuẩn đầu ra. 

Lưu ý: Sinh viên có chứng chỉ đọc kĩ Hướng dẫn học ngoại ngữ 2 tại 

https://daotao.ulis.vnu.edu.vn/huong-dan-hoc-ngoai-ngu-o-dai-hoc-ngoai-ngu-dhqghn/ để 

biết điều kiện miễn học. Sinh viên làm theo hướng dẫn  nộp chứng chỉ tại link: 

goo.gl/9eqotU đến hết 05/10/2021. 

-Sinh viên có chứng chỉ các ngoại ngữ 2 khác (Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn) cũng có thể 

nộp để xét miễn học, miễn thi cùng đợt thu chứng chỉ này.   

2. Đối tượng dự thi:     

- Sinh viên khóa QH.2021 và trước QH.2021 chưa thi sát hạch, học ngoại ngữ 2 là tiếng 

Anh. 

3. Đăng kí dự thi:  

Sau khi tham dự “Gặp mặt sinh viên trúng tuyển Đại học chính quy” vào ngày 18/09/2021, 

sinh viên đăng kí dự thi tại link: https://bit.ly/shta2021 

- Thời hạn đăng kí: Từ 18/09/2021 đến 12h00 ngày 21/09/2021.  

4. Hình thức thi:  

Đề thi phân hóa sinh viên theo trình độ từ A2-C1, gồm 3 kĩ năng Nghe- Đọc-Viết trong 100 

phút. Định dạng bài thi đính kèm thông báo này. 

5. Tập huấn thi:  20h00-21h00 ngày 27/09/2021 ID: 950 0354 2516 Pass: shta2021 

6. Thời gian thi:  Chia ca, từ 7h30 ngày 29/09/2021.  

Danh sách phòng thi, thời gian cụ thể sẽ được gửi vào email sinh viên  

đã đăng kí.  

7. Đăng kí lớp học phần trên portal: Xem thông báo đăng kí lớp học phần sau. Sinh viên 

bắt đầu đi học theo thời khóa biểu từ ngày 11/10/2020. 

Mọi thông tin phản hồi xin liên hệ Phòng Đào tạo, P.107 nhà A1 qua SĐT (024) 

37548137 qua E-mail: viehoann47@gmail.com. 

 Trân trọng thông báo ./. 
 

Nơi nhận: 

- BGH (để b/c) 

- Các đơn vị đào tạo (để thực hiện) 

-  Khoa Tiếng Anh (để phối hợp) 

- Lưu: HCTH, ĐT, Vh20. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

Nguyễn Thúy Lan 
 

https://daotao.ulis.vnu.edu.vn/huong-dan-hoc-ngoai-ngu-o-dai-hoc-ngoai-ngu-dhqghn/
https://bit.ly/shta2021


 

1. ĐỊNH DẠNG BÀI THI: NGHE 
Thời gian làm bài: 25 PHÚT 

(Bao gồm 03 phút chuyển CTL sang PTL) 
 

PART 1- Questions 1-7 (7pts) 

Directions: You will hear 07 short conversations between two speakers. At the end of 

each conversation, there will be a question for you. Read the four possible answers and 

decide which one would be the best answer to the question.  

You will hear the conversations TWICE. 

Example: 
0. Where is the girl’s hat? 

A. in the hall   B. in the bag  C. on the sofa  D. on the table 

1………….? 
A. 

B. 

C. 

D. 

2. …………… 

7. ………… 

 

PART 2- Questions 8-13 (6pts) 

Directions: You will hear a recording. Listen to the recording and choose the best answer 

A, B, C or D.   You will hear the recording TWICE. 

8………….? 
A. 

B. 

C. 

D. 

13. …………… 

 

PART 3- Questions 14-20 (7pts) 

Directions: Listen to the talk and fill in the blank with ONE WORD AND/OR A 

NUMBER.   

You will hear the recording TWICE.  

 

……………..(14) ........................................................................... 

......(15)………………………..(16)…………………….. 

 

………………. 

….(20)……….. 

 

Matrix: 7 questions of A2, 6 questions of B1, 5 questions of B2, 2 questions of C1 

 

*The end* 
 

 

 

 

 



  

2. ĐỊNH DẠNG BÀI THI: ĐỌC VÀ VIẾT 
Thời gian làm bài: 75 phút 

 

PART 1 - Questions 1-20 (20pts) 

Directions: Choose the one word or phrase that best answers or completes the sentence. 

Then, on your answer sheet, find the number of the questions and write your answer with 

A, B, C or D.  

 

Example  

0. It is always interesting ___ people in airports while you’re waiting for a flight. 

 A. being observed        B. observe                  C. to observe               D. to be 

observed  

> Answer: C 

1. ………. 

A.  

B.  

C.  

D.  

20. ……………… 

 

Matrix: There are questions of stresses and pronunciation, tenses, structures, vocab, prep, 

part of speech (N, V, adj, adv)  

5 questions of A2, 7 questions of B1, 5 questions of B2, 3 questions of C1 

 

 

PART 2 - Questions 21-30 (20 pts) 

Directions: Read the text and fill in the blanks with the best answer A, B, C or D. Then, 

on your answer sheet, find the number of the questions and write your answer with A, B, 

C or D. 

Example: 

0 Brought A. held B. kept C. grown 

> Answer: C  
 

21. ………. 

A.  

B.  

C.  

D.  

30. ……… 

PART 2: 3 questions of A2, 4 questions of B1, 2 questions of B2, 1 questions of C1 

 

PART 3 - Questions 31- 45 (30 pts) 

Directions: In this part, you will read three reading passages which are followed by 

several questions about them. Choose the best answer A, B, C or D. Then, on your answer 

sheet, find the number of the question and write your answer with A, B, C or D. 

 

Passage 1 

…………. 

a passage of about 250-300 words 

31. …………… 

A. 

B.  

C. 



D.  

35…………. 
 

 

Passage 2 

a passage of about 300-350 words 

…………. 

36. …………… 

A. 

B.  

C. 

D.  

40…………. 

 

 

Passage 3 

a passage of about 350-450 words 

…………. 

41. …………… 

A. 

B.  

C. 

D.  

45.  

Part 3: 3 questions of A2, 5 questions of B1, 3 questions of B2, 4 question of C1 

 

PART 4 - Questions 46-50 (10 pts) 

Directions: Rewrite the following sentences, starting with the given words, so that the 

meaning of the sentences stay the same. 

Example: 
0. I last saw Bob when I was in Ho Chi Minh City. 

 I haven’t seen Bob since I was in Ho Chi Minh City. 

 

46.  

47.  

48.  

49.  

50.  

PART 4: 1 question of A2, 2 questions of B1, 1 questions of B2, 1 question of C1 

 

PART 5 – Question 51 (20 pts) 

Directions: In this part, write a paragraph (about 150 words) about …………….. Write 

your answer on the answer sheet.  
 
 

*The end* 
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