
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH  

Thời gian thi ngày 07/9/2019 tại Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông 
 

Thời gian Nội dung Hiệu lệnh 

Sáng thứ bảy, ngày 07/9/2019 

6h45 Họp hội đồng  

7h15 

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

thông tin sai sót (nếu có), phát phiếu TLTN, hướng dẫn thí sinh điền 

phiếu TLTN. 

  

  Đọc (60 phút)   

7h40 
Kiểm tra tem niêm phong túi đựng đề thi, bóc và phát đề thi cho thí sinh 

và yêu cầu thí sinh điền mã đề thi vào 02 phiếu thu bài thi Đọc 
6 tiếng trống 

7h50 Bắt đầu tính thời gian thi Đọc 3 tiếng trống 

8h50 Thu bài thi Đọc  9 tiếng trống 

9h00 
Cán bộ coi thi thứ nhất bàn giao bài thi Đọc và nhận đề môn Viết tại phòng 

Hội đồng 
 

  Viết (60 phút)   

9h00 Cán bộ coi thi thứ hai phát giấy nháp, giấy làm bài Viết cho thí sinh  

9h15 Kiểm tra tem niêm phong túi đựng đề thi, bóc và phát đề thi cho thí sinh 6 tiếng trống 

9h20 Bắt đầu giờ làm bài thi Viết 3 tiếng trống 

10h20 Thu bài thi Viết 9 tiếng trống 

10h30 
Cán bộ coi thi thứ nhất bàn giao bài thi Viết và nhận đề môn Nghe tại 

phòng Hội đồng 
 

  Nghe (khoảng 40 phút)    

10h30 
Cán bộ coi thi thứ hai phát phiếu TLTN, hướng dẫn thí sinh ghi thông tin 

vào phiếu TLTN 
  

10h45 
Kiểm tra tem niêm phong túi đựng đề thi, bóc và phát đề thi cho thí sinh 

và yêu cầu thí sinh điền mã đề thi vào 02 phiếu thu bài thi Nghe 
6 tiếng trống 

10h55 Bắt đầu thời gian bài thi Nghe 3 tiếng trống 

 Thu bài thi Nghe (Theo giờ thực tế của file nghe + 05 phút xem lại bài)  

Chiều thứ bảy, ngày 07/9/2019 

  Thi Nói   

13h30 Họp hội đồng  

14h00 Gọi thí sinh vào phòng thi và bắt đầu thi Nói   

 

 

 

 


