
 

THÔNG BÁO  
Về việc nộp chứng chỉ NLNN xét công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên  

Học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên khóa QH2022.F1 

 

Căn cứ Quy định về việc công nhận các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ để xét công 

nhận chuẩn đầu ra (CĐR) ngoại ngữ chuyên tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN 

ban hành kèm theo Quyết định số 2158/QĐ-ĐHNN ngày 05/9/2019 của Hiệu trưởng; 

Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo về việc nộp chứng 

chỉ để xét công nhận chuẩn đầu ra (CĐR) ngoại ngữ chuyên học kỳ 1 năm học 2022-2023 

cho sinh viên khoá QH2022.F1,  cụ thể như sau:  

 

STT Nội dung công việc Thời gian 

1 

 

Các Khoa đào tạo: 

- Phổ biến cho sinh viên khóa QH2022.F1 Quy định về 

việc nộp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ để xét công nhận 

CĐR ngoại ngữ chuyên tại Trường Đại học Ngoại ngữ - 

ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 2158/QĐ-

ĐHNN ngày 05/9/2019 của Hiệu trưởng. 

- Sinh viên từ khoá QH2022.F1 chỉ được xét công nhận 

CĐR, không xét miễn học, không xét phủ điểm các học 

phần thực hành tiếng. 
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Sinh viên đã có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế 

hoặc chứng chỉ do Trường ĐHHN cấp (còn thời hạn), 

nộp đơn (theo mẫu) kèm 01 bản sao công chứng chứng 

chỉ, xuất trình bản gốc chứng chỉ (để đối chiếu) về văn 

phòng các Khoa đào tạo. 

Trước ngày 15/12/2022 

 

Các Khoa đào tạo lập Danh sách sinh viên, đơn gốc, chứng chỉ phô tô công chứng 

của sinh viên về phòng Đào tạo (P109-A1) và bản mềm qua địa chỉ email: 

huonghop@gmail.com trước ngày 20/12/2022. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (báo cáo); 

- Các đơn vị đào tạo (thực hiện); 

- Lưu: HCTH, ĐT, Lh03.  

  

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thúy Lan 

 

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           năm 2022 

mailto:huonghop@gmail.com
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