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THÔNG BAO 
V k hotch to chtrc thi Dánh giá näng liyc dâu ra Ngoti ngu' không chuyên 

cap ct Bi dçrt.3 tháng 5) nàm 2021 

Trueing Dti hçc Ngoi ngtr dir kin t chirc thi Dánh giá näng 1irc du ra Ngoi ngtt 
không chuyên (NNKC) cap dQ B 1 dâu ra dçrt 3 nAm 2021 vào tháng 5/2021 cho sinh vien dai 
hçc chInli quy cUa Dai  hc Hug. K hoach cii th niur sau: 

I. D6i vfri sinh viên dã hyc xong cp d Bi tfr tháng 5/2020 trô v trirrc chira diy 
thi dánh giá näng lyc B! du ra hoc dA dir thi (k cã thy thi 4 k5 nàng theo hInh thfrc 
mri tfr thy! tháng 11/2020 tr& v sau) nhirng chira dit 

1. Sinh viên dang k dr thi trên trang Quãn 1 Ngoi ngfr không chuyên: 
tr 05/4/2O2ldên 21/5/2021. Sinh viên da däng k muon hüy cüng t1r thirc hin trong khoãng 
thri gian nay. Truc khi clang k sinh viên phãi kim tra diu kin di,r thi (dim Qua trInh hQc 
tçp dgt tôi thiêu 50 diem, không ncr hQc phi bat 19) hQc 19) nao). Nêu chua dü diêu kin, sinh 
viên không clang k5' dir thi. 

2. PhOng Dào tao  duyt clang k: Ngay 21/5/2021. 
3. Sau khi clang k trirc tuyên trên mng, Sinh viên thuc cac di tuçYng sau km : 
3.1. Sinh vien d hcc xong cap dO B 1 tr thang 5/2020 trâ v trtrâc chixa dir thi dánh giá 

näng 1irc B 1 dâu ra theo kiêu Cu: dirçc min kinh phi dir thi lan dâu tiên, không can np phMu 
clang k dr thi. 

3.2. Sinh viên clà dir thi danh giá näng 1irc Bi dâu ra theo kiêu cü ho.c d tham gia d%r 
thi theo hInh th(rc mOi tà dçit tháng 11/2021 trâ ye sau nhung chixa dat:  clang k thi lal  np 
kinh phi dir thi 230.000d11ân thi (dã thông báo trong tài khoân sinh viën). Sinh viên doi trcmg 
nay tãi mu phiêu tai  dja chi https://www.mediafire.com/file/v5tw3szz19can6b/MAUDON.rar,  
din day dü thông tin và nOp phàng A103 trong khoãng thii gian tr 23/4/2021 dn 21/5/202 1. 

3.3. Sinh viên lien thông, bang 2 cüa Di hçc Hue (di.rçic min h9c NNKC theo cp d 
do trung DH Ngoi ngu quàn 1): tâi mu phiêu a dja chi nOi trên, diên day dü thông tin, kern 
theo ban photo the sinh viên, CMND hoc xác nhn cüa dni vj dang hçc tp Va np 
phông A103 trong khoãng thai gian tr 23/4/2021 dn 21/5/2021 và nOp  kinh phi dr thi 
450.000dllân thi (khong tinh 1.n thi thu may). 

3.4. Sinh vien d,r thi dâu vào va duac min h9c ca 3 cap dO:  tâi mâu phiêu dja chi nói 
A ,. . tren, dien day du thong tin va ncp phongA103 trong khoang thai gian tu 23/4/2021 den 

21/5/2021 và nOp  kinh phi dir thi 450.000dhlân thi (khong tInh lan thi thi'r may). 
3.5. Sinh viên np l phi t1r 18/5/2021 den 2575/2021 tai  phOng KH,TC&CSVC, cira so 

1, nhà Hiu bO,  th.ng 1, sau dO np Phiu clang k (co cong dâu xác nhn cüa bO phn thu 
ngân) tai  phàng A 103. Sinh viên dã thrçrc duyt trên mng nhtrng nçi 1 phi thi, nçi hyc phi 
hoc không np Phiu dàng k së không thnyc xp ljch thi. 

4. Sinh viën kiêm tra llch  thi trong tài khoãn cüa mInh trén trang Quan l Ngoi ngü 
khOng chuyên: ngày 24/5/2021. Nu khOng duçrc xêp ljch thi sinh viên lien h ngay vâi 
chuyên viên Trân Thin Dat  (0905.559.050) trong hai ngày 24 và 25/5/2021 dê xu 1. Truang 
khOng t chirc thi nhtng ngoi ngft cO It han 15 sinh viên clang k (trCr tri.rYng hçip dc bit 
sinh viên có dan va duçrc Ban Giám hiu phê duyt) vã se thông báo trên trang Quãn 1 NNKC 
ngày 24/5/202 1. 
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5. Lch thi dir kin: các ngày 29 Va 30/5/2021 (thi cã ngày) và các ngày 31/5, 01 và 
02/6/202 1 (thi buôi tôi). NhUng sinh viên dà hoàn thành tat ca thu tic (dang k trên mang, 
np Phiu dang k, L phi) nh.mg không dr thi duçc trong dçt nay phãi lien h vi chuyên 
viên Trân Thin Dt trong 2 ngày 24 và 25/5/2021 dê xin hüy thi. Nêu không xin hüy sinh viên 
vn duc xep ljch thi. Sinh viên không dir thi vn bj tInh là dã dir mt lan thi. Sinh viên di thi 
mang theo the sinh viên và giây thy than có ãnh (CMNI) hoc bang lái xe) d kim tra; deo 
khâu trang, rra tay sat khuân và chap hành các quy djnh khác cüa B Y Tê ye phOng chông 
covid. 

6. Tri.rOc các môc thai gian nói trên, sinh viên vào miic Thông báo trên trang Quãn l 
Ngoi ngt không chuyên dê cp nht các thông báo, huâng dan. 

7. Ngay 26/5/2021 sinh viên vào lai  tài khoàn cña minh dê cp nht ljch thi mit lan ntta 
vi các xut thi cO th thay dôi theo yeu cu hoat dng cUa các trueing. Sinh viên không 
can cfr llch thi trên ãnh chçip man hlnh trtthc do. 

8. Sinh viên dir thi cá 4 k näng Nghe — Nói — D9c — Viêt trên may tinh trong mt xuât 
thi. 

II. Dôi v&i sinh viên dii hQc xong cp do Bi tfr tháng 7/2020 tr& v sau chira thrçrc 
xêp lich thi hoäc xin hoin thi 

1. PhOng Dào t?o  së xp ljch thi cho sinh viên cüa các nhóm chua duçic xp ljch 
thi. Sin!, viên dy' tizi không can dàng kj trên trang quán 1j5 NNKC cüng nhu' không can lam 
cdc thu tic khác. Sinh viên dU diu kin dir thi là nhüng sinh vien dà hoàn thành c.p d B 1 tü 
tháng 7/2020 tr ye sau, dt diem Qua trinh h9c tp tir 50 diem tth len, dà thi k' näng Nói trên 
lap và có diem trong phân mêrn Quán l2 NNKC, không ng hçc phi, thuc các nhóm chua dugc 
xêp ljch thi. 

2. Nhtrng sinh viên thuc nhóm 11.1 chixa dir thi dgt nay can lam dan hoãn thi theo miu 
dja chi nói trên giri cho chuyên viên Trân Dinh Hiêu (0906.5 13.138), phông Dào tto Trixng 

Dii h9c Ngoi ng trithc ngày 14/5/202 1. Sinh viên niio không np do'n sè drnyc xp ljch thi 
dot nay vii tInh iii dii di1 thi, không duçc len llch  dir thi lan sau mii phii hQc 131. 

3. Nhüng sinh viên h9c cp d B 1 tr thang 7/2021 tra ye sau nhung chi.ra thi ht cp d 
Bi vi các. l do: ng h9c phi, xin hoàn thi, yang thi có l do chInh .dang muon dr thi dçit nay 
phãi np hQc phi, bô sung minh chirng cho l do yang thi và lam dan theo mu 6' dja chi nOi 
tren np cho chuyen vien Tran Dinh Hieu (0906.5 13.138) truOc ngày 14/5/2021 dê duçc xêp 
lichthi. 

4. Sinh viên kiem tra ljch thi trong tài khoãn cüa mInh trên trang Quàn l' Ngoti ngt 
không chuyên: ngày 22/5/2021. Nêu không du'çic xêp ljch thi sinh viên lien h ngay vâi 
chuyen viên Tran DInh Hiêu trong hai ngày 24 và 25/5/202 1 dê xü l. 

5. Ljch thi dr kiên: các ngày 29 vii 30/5/2021 (thi cã ngay) và các ngày 31/5, 01 và 
02/6/202 1 (thi buôi tôi). Sinh viên di thi mang theo the sinh viên và giay tiiy than có ânh 
(CMND hoc bang lái xe) d kiem tra; deo khau trang, rCra tay sat khuan và chap hành các quy 
dinh khác cüa B Y Teve phOng chông covid. 

6. Tru6'c càc môc th6'i gian nói tren, sinE vien vào mitc Thông báo trên trang Quãn l 
Ngoi ngU khong chuyen d c.p nh.t cac thông bao, huO'ng dan. 

7. Ngày 26/5/2021 sinh vien 'vào li tài khoàn cüa mInh dê cp nht ljch thi mt lan nUa 
vi cac xuât thi có the thay dôi theo yêu càu hot dng cüa các tru6'ng. Sinh viên không nên 
can cir llch  thi trên ãnh chiip man hInh trtrO'c do. 

8. Sinh viên dr thi cà 3 k' näng Nghe —D9c — Viêt trên may tInh trong mt xuat thi. Ki 
näng Nói sinh viên dà thi khi hQc xong cap d B 1. 
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9. Theo quy djnh mâi, nhüng sinh vien h9c xong cp d B 1 tr tháng 7/2020 trô v sau 
dirge mt In dir thi hêt cap d Bi. Nu không thi dat, sinh viên phãi hyc 1ii. VI 4y, sinh 
viên phãi on tp that k tnrOc khi dr thi. 

Dày là ni dung rat quan trong. KInh dê nghj Qu lành do phông Dào to Di hçc và 
Cong tác HSSV cüa các tnthng / khoa thuc Dai  hçc Hu& các khoa giãng dy Ngoai ng& 
không chuyên và B phn Quan 1 Ngoi ngt'r không chuyên cüa TruOng Dui hçc Ngoi ngü 
thông báo. cho tat ca giáng viên và sinh viên có lien quan biêt dê thirc hin. 

Xin chân thành cam an và xin kInh chào./. 

No'i nhçmn: 
- Phông DTDH, CTHSSV các tnrngIkhoa DHH; 
- Các khoa dy NNKC; 
- Các 1&pNNKC BI; 
-Luti: VT, DT.dI Phr Th Hô'ng Nhung 
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