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THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho các sinh viên Khóa 2020 

xin tạm dừng học kỳ 2, học kỳ hè, năm học 2020-2021 

 

Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên Khóa 2020 đã tạm dừng chưa đạt chuẩn tiếng Anh 

đầu vào nhưng chưa thể hoàn tất điều kiện tiếng Anh do tình hình dịch Covid 19 đang diễn 

biến phức tạp, Nhà trường sẽ tổ chức thi kiểm tra tiếng Anh đầu vào với thông tin cụ thể như 

sau: 

- Đối tượng: các sinh viên Khóa 2020 chưa đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào đã xin tạm 

dừng trong học kỳ 2 và không đăng ký học kỳ hè, năm học 2020-2021 và được xét nhập học 

trở lại trong học kỳ 1 năm học 2021-2022. 

- Thời gian: ngày 16 và 17/8/2021 

- Hình thức: thi trực tuyến 

Sinh viên sẽ được sắp xếp vào các trình độ theo chuẩn tiếng Anh đầu vào áp dụng từ 

năm học 2021-2022 tương ứng với kết quả của bài thi kiểm tra. 

Bộ môn Anh phối hợp cùng Phòng Đào tạo Đại học tổ chức thi. 

Khoa/Bộ môn liên hệ với sinh viên để lập danh sách sinh viên đăng ký thi kiểm tra tiếng 

Anh đầu vào và gửi về Phòng Đào tạo Đại học trước ngày 13/8/2021.  

Thông báo này được phổ biến đến tất cả Khoa/Bộ môn và sinh viên được biết và thực 

hiện. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:  
- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Các Khoa/Bộ môn (để thực hiện); 

- Lưu: VT, P.ĐTĐH. 

            KT. HIỆU TRƯỞNG 

            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 
                            Đinh Đức Anh Vũ  
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