
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN 

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT 

LƯỢNG GIÁO DỤC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 51/TB-KT&ĐBCL Đà Nẵng, ngày 09 tháng 9 năm 2021 

   

  

THÔNG BÁO 
V/v đăng ký thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2021 

theo hình thức trực tuyến 

  

Căn cứ công văn số 1141/ĐHNN-KT&ĐBCLGD của Trường Đại học Ngoại 

ngữ - ĐHĐN về việc phối hợp tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên 

tốt nghiệp năm 2021, Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo kế 

hoạch đăng ký thi cụ thể như sau: 

1.  Thời gian thi dự kiến: 3/10/2021 

2.  Hình thức thi: thi trực tuyến qua phần mềm thi của Trường ĐHNN 

-  Các kỹ năng nghe, đọc,  viết: thi trắc nghiệm, tự  luận trực tuyến có giám sát. 

- Kỹ năng nói: thi vấn đáp trực tuyến. 

3.  Đối tượng dự thi: 

- Sinh viên tốt nghiệp năm 2021 (Khóa 17) theo chương trình đào tạo chưa đạt 

chuẩn đầu ra ngoại ngữ; 

- Đảm bảo điều kiện về thiết bị (máy tính có camera, headphone để làm bài thi 

và smartphone để  giám sát thi) và đường truyền internet  ổn định để  thi trực tuyến. 

4.  Đăng ký dự thi:  

- Thời gian đăng ký thi: từ 10/9/2021 đến 18/9/2021 

- Đăng ký online theo link google form dưới đây: 

https://forms.gle/vcgRS77V6A2WagPa6 

5. Lệ phí thi: 350.000 đồng/thí sinh/lượt thi. 

6.  Cách thức đăng ký:  

- Bước 1: Chuyển khoản nộp lệ phí thi qua tài khoản ngân hàng của Trường, cụ 

thể như sau: 

+ Tên Tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT – 

HÀN (nếu chuyển khoản qua app có thể viết tắt: TRUONG ĐH CNTT VA TT VIET 

HAN)  

+ Số tài khoản: 2015201003628  

+ Tên ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – 

Chi nhánh Tân Chính – Nam Đà Nẵng.  

+ Nội dung nộp theo cú pháp: Mã sinh viên, Họ và tên, Lớp, TADR  

Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A nộp lệ phí thi tiếng anh đầu ra (TADR) Cú 

pháp nộp tiền: 19IT999, Nguyễn Văn A, 20IT1, TADR 

https://forms.gle/vcgRS77V6A2WagPa6


- Bước 2: Chụp lại màn hình minh chứng chuyển khoán nộp lệ phí thi, chuẩn bị 

file ảnh thẻ 3x4, file ảnh chụp ảnh căn cước công dân (CCCD) hoặc chứng minh nhân 

dân (CMND) (2 mặt). 

- Bước 3: Điền phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm). Lưu ý điền chính 

xác các thông tin trên cả 2 liên và chèn chữ ký, ghi đầy đủ họ tên. 

Chèn ảnh thẻ 3x4 vào khung ảnh trên liên 2 và chèn ảnh CCCD/CMND vào 

trang thứ 2 (xem mẫu minh họa đính kèm). 

 - Bước 4: Vào link google form ở trên điền đầy đủ các thông tin và đính kèm 

file gồm: Phiếu đăng ký dự thi, ảnh CCCD/CMND và ảnh minh chứng nộp lệ phí thi 

trước khi bấm nộp để hoàn thành việc đăng ký. 

 

 

Nơi nhận: 

- SV; 

- P. ĐT,P.CTSV, P.KH-TC, Các Khoa (Để thông tin) 

- Lưu: VT, KT&ĐBCL. 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

PHỤ TRÁCH PHÒNG KT-ĐBCLGD 

 

(Đã ký) 

 

 

ThS. Lê Hà Như Thảo 
 


