
BO GIAO DTJC VA DAO ro CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
DJ HQC THAI NGUYEN Dôc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S& 1502/TB-DHTN Thai Nguyen, ngày 31 tháng 8 näm 2021 

THÔNG BAO 

V/v to chfrc thi, cp giây chfrng nhn näng 1c ngoi ngü cho sinh viên, hçc viên 
cao hçc cüa Di hçc Thai Nguyen, ngày thi dir kin 25,26/9/2021. 

Can cir Cong vAn s6 1259/DHTN-DT ngày 12/7/2019 cüa Giám dc Di h9c 
Thai Nguyen v vic giao dánh giá nAng 1irc ngoi ng cho sinh viên, h9c viên cao 
h9c và nghiên cüu sinh cüa Di hçc Thai Nguyen, 

• 
Dai hoc Thai Nguyen cók hoachtô chüc thi danh giá nAng hic ngoai ng de 

•lam chuan dau ra cho smh vien, h9c vien cao h9c va chuan dau vao doi vai tuyen 
sinh cao h9c. 

1. Thôi gian nhn h so d thi và t chfrc thi. 

- Th?i gian t6 chirc thi: dr kin ngày 25,26/9/2021. 

- Thai gian nhn h sa: truâc ngày 20/9/2021. 

- Thy vào tinh hInh djch bnh Di hçc Thai Nguyen có th M chiic thi trirc tuyn 
qua h th6ng may vi tInh hoc thi trirc tip ti Trung tam Khão thI va QLCLGD. 

2. Di tirçng diy thi. 

- Sinh viên, h9c viên cao h9c cüa Di h9c Thai Nguyen; 

- Thi sinh có nhu cu thi dánh giá näng 1rc ngoi ngü lam chdn du vao cao 
h9c (thI sinh có Giay ch&ng nhn nay dc miln mon thi ngogi ngü' a'du vào các dç't 
thi cao hQc cza DHTN theo Cong van s 1259/DHTN-DT ngày 12/7/2019 cüa Giám 
dc DHTN) tai cac ca sâ giáo diic thành vien thuc Di hçc Thai Nguyen. 

3. Kinh phi di thi. 

- Di vâi sinh viên thi bâc 2 iA2): 500.000 d/thI sinh. 

- Di vâi sinh viên, hoc viên cao hçc cüa DHTN thi bc 3-5 (B1,B2,C1): 
800.000 d/thI sinh. 

- D& vi thI sinh thi lam chun du vào cao h9c cüa DHTN: 1.200.000 dlthI 
sinh. 

4. H so diy thi. 

HsadAngkd%rthibaogm: 

+ Phi&i clAng k dir thi (theo mu). 

+ 01 bàn sao CO cong chüng mt trong nhUng gi.y t tug' than cOn hiu 1irc: 
Chng minh nhãn dan, the cAn ci.r&c cong d, h chi&i. 

+ 04 ãnh 4x6 chip không qua 6 tháng truâc ngày clAng k du thi (01 ánh dan 
vào dol2 dy! thi và 03 ánh gzi kern). 
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S. Nguyn Hiiu Cong 

5. Dia chi nhân h sr 

Phông T chirc các hoat dng dánh giá -Trung tam Kháo thI và Quãn 1 ch.t 
1i.rcng giáo diic-DHTN. 

Dja chi: P101, Nhà T1-DHTN, P. Tan Thjnh, Tp. Thai Nguyen, Thai Nguyen. 

S din thoai: 0208.3646.929 (Co Oath); 0983259988 (Co Cuo'ng). 

Website: http://trungtamkhaothi.tnu.edu.vn/.  

Di hpc Thai Nguyen trân tr9ng thông báo. 

Noi nhInç- 
- Các CSGDTV; 
- Các dan vj trxc thuc DHTN; 
- Luu: VT, TTKT&QLCLGD. 
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