
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

Số:            /TB-ĐHNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày         tháng 8  năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra/thi sát hạch trình độ tiếng Anh 

phục vụ công tác tuyển sinh CTĐT thứ 2 (Bằng kép) năm 2022 

 

Theo kế hoạch năm học và thông báo tuyển sinh số 784/TB-ĐHNN ngày 06 tháng 

6 năm 2022 của trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN về việc tuyển sinh CTĐT thứ 2 

(bằng kép) năm 2022, trường Đại học Ngoại ngữ  thông báo kế hoạch tổ chức bài kiểm 

tra/ thi sát hạch trình độ tiếng Anh (chỉ dành cho sinh viên đăng ký xét tuyển CTĐT thứ 2 

(bằng kép) là Ngôn ngữ Anh)  

Đối tượng kiểm tra/ dự thi sát hạch: Chỉ những sinh viên đã đăng ký xét tuyển 

CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh (chi tiết danh sách thi, phòng thi được gửi vào email của 

sinh viên đã đăng ký xét tuyển) 

 Thời gian: 08h30 ngày 20 tháng 8 năm 2022 

(Thời gian làm bài: 09h00 - 10h00, Sinh viên có  mặt trước giờ thi 30 phút) 

 Địa điểm:  

* Tại các hội trường tầng 2, 3 nhà  B2 Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN:  

(Đối với Sinh viên tham gia thi sát hạch tại Trường Đại học ngoại ngữ) 

* Tại hội trường (phòng học ) 01- Trung tâm GDQP - Hòa Lạc:  

(Đối với Sinh viên thi sát hạch tại Trung tâm GDQP – Hòa Lạc) 

Trân trọng ! 

 
 

Nơi nhận: 

-  BGH (để báo cáo); 

-  Phòng Thanh tra Pháp chế (để phối hợp); 

- Các khoa đào tạo trong Trường (để phối hợp); 

- Sinh viên đăng ký xét tuyển CTĐT thứ 2-2022 (để thực hiện); 

- Lưu: HCTH, ĐT, DTh5. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

Nguyễn Thúy Lan 
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