
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI  

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 

THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM 

Thời gian: Sáng ngày 17/8/2019 

Địa điểm: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - ĐHTN 
 

Thời 

gian 
Nội dung 

Sáng thứ bảy, ngày 17/8/2019 

7h00 Họp hội đồng 

7h20 
Gọi thí sinh vào phòng thi, phổ biến lại quy chế thi, thí sinh chỉnh sửa thông 

tin sai sót (nếu có), hướng dẫn thí sinh thực hiện các thao tác trên máy tính. 

  Làm bài thi 04 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết (180 phút) 

8h00 Bắt đầu tính thời gian làm bài thi 

11h00 Kết thúc thời gian làm bài thi 

 

Thí sinh chú ý: 

1. Thí sinh vào khu vực thi chậm nhất 7h30.  

2. Thí sinh được phát bút viết, thẻ dự thi, giấy nháp. 

3. Khi vào phòng thi, Thí sinh chỉ mang giấy tờ tùy thân; còn lại không được mang vật 

dụng gì khác vào phòng thi kể cả dép, giày, đồng hồ.  

  



KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI  

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 

THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM 

Thời gian: Chiều ngày 17/8/2019  

Địa điểm: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - ĐHTN 
 

Thời 

gian 
Nội dung 

Chiều thứ bảy, ngày 17/8/2019 

13h30 Họp hội đồng 

13h50 
Gọi thí sinh vào phòng thi, phổ biến lại quy chế thi, thí sinh chỉnh sửa thông 

tin sai sót (nếu có), hướng dẫn thí sinh thực hiện các thao tác trên máy tính. 

  Làm bài thi 04 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết (180 phút) 

14h30 Bắt đầu tính thời gian làm bài thi 

17h30 Kết thúc thời gian làm bài thi 

 

Thí sinh chú ý: 

1. Thí sinh vào khu vực thi chậm nhất 14h00.  

2. Thí sinh được phát bút viết, thẻ dự thi, giấy nháp. 

3. Khi vào phòng thi, Thí sinh chỉ mang giấy tờ tùy thân; còn lại không được mang vật 

dụng gì khác vào phòng thi kể cả dép, giày, đồng hồ.  

 

  



KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẬC 2 

THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM 

Thời gian: Sáng ngày 18/8/2019  

Địa điểm: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - ĐHTN 
 

Thời 

gian 
Nội dung 

Sáng chủ nhật, ngày 18/8/2019 

7h30 Họp hội đồng 

7h50 
Gọi thí sinh vào phòng thi, phổ biến lại quy chế thi, thí sinh chỉnh sửa thông 

tin sai sót (nếu có), hướng dẫn thí sinh thực hiện các thao tác trên máy tính. 

  Làm bài thi 04 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết (120 phút) 

8h30 Bắt đầu tính thời gian làm bài thi 

10h30 Kết thúc thời gian làm bài thi 

 

Thí sinh chú ý: 

1. Thí sinh vào khu vực thi chậm nhất 8h00.  

2. Thí sinh được phát bút viết, thẻ dự thi, giấy nháp. 

3. Khi vào phòng thi, Thí sinh chỉ mang giấy tờ tùy thân; còn lại không được mang vật 

dụng gì khác vào phòng thi kể cả dép, giày, đồng hồ.  

 


