
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

HỘI ĐỒNG ĐGNL NGOẠI NGỮ 

 

 

KẾ HOẠCH  

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH – TRÌNH ĐỘ TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 

 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM  

Hình thức thi trực tiếp trên máy vi tính 

Địa điểm thi: Tầng 4 - Trung tâm Khảo thí và QLCLGD - ĐHTN 

Thời gian thi ngày 10/12/2022; ca chiều 

Thời gian Nội dung 

13h15’ 
Thí sinh có mặt tại địa điểm thi 

Họp hội đồng  

 Gọi thí sinh vào phòng thi, phổ biến quy chế thi 

13h30’ Thí sinh chỉnh sửa thông tin sai sót (nếu có) 

 Hướng dẫn thí sinh thao tác trên máy vi tính 

 Bắt đầu giờ làm bài thi (Thi liên tục không nghỉ giữa các kỹ năng) 

 + Kỹ năng Nghe (40 phút) 

13h50’ + Kỹ năng Đọc (60 phút) 

 + Kỹ năng Viết (60 phút) 

 + Kỹ năng Nói (15 phút)  

17h00’ Kết thúc phần thi Nói thí sinh “Nộp bài” và đăng xuất khỏi phần mềm thi 

 

LƯU Ý:  

- Thí sinh không mang đồ cá nhân vào khu vực thi, nếu có phải gửi tại phòng gửi đồ trước 

khi di chuyển đến phòng thi. 

- Thí sinh được phát bút viết, giấy nháp, thẻ dự thi (sau khi hoàn thành bài thi nộp lại cho 

cán bộ coi thi). 

- Khi vào phòng thi, thí sinh chỉ mang giấy tờ tùy thân; Ngoài ra không mang bất cứ vật 

dụng gì khác, điện thoại di động, thiết bị ghi âm ghi hình, giấy tờ không liên quan, giày, 

dép, đồng hồ.  

  



ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

HỘI ĐỒNG ĐGNL NGOẠI NGỮ 

 

 

 

KẾ HOẠCH  

TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG TRUNG QUỐC – TRÌNH ĐỘ BẬC 3 

Hình thức thi trực tiếp trên giấy 

Địa điểm thi: Tầng 4 - Trung tâm Khảo thí và QLCLGD - ĐHTN 

Thời gian thi ngày 10/12/2022; ca chiều 

 

Thời gian Nội dung 

13h15’ Họp hội đồng 

13h30’ 
Gọi thí sinh vào phòng thi phát thẻ dự thi, phổ biến quy chế thi, thí sinh 

chỉnh sửa thông tin sai sót (nếu có). 

13h50’ 
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 danh sách thu bài thi. 

14h00’ Bắt đầu tính thời gian làm bài. 

  

+ Kỹ năng Nghe (Khoảng 35 phút)  

Theo giờ thực tế của file nghe, sau khi kết thúc băng nghe thí sinh có 05 

phút xem lại bài và điền đáp án. 

 + Kỹ năng Đọc (30 phút) 

 + Kỹ năng Viết (15 phút) 

15h30 Thu bài, thí sinh ký tên vào 02 danh sách thu bài thi 03 kỹ năng. 

 

LƯU Ý:  

- Thí sinh không mang đồ cá nhân vào khu vực thi, nếu có phải gửi tại phòng gửi đồ trước 

khi di chuyển đến phòng thi. 

- Thí sinh được phát giấy nháp, thẻ dự thi (sau khi hoàn thành bài thi nộp lại cho cán bộ 

coi thi). 

- Khi vào phòng thi, thí sinh chỉ mang giấy tờ tùy thân, bút bi, bút chì, tẩy bút chì; Ngoài 

ra không mang bất cứ vật dụng gì khác, điện thoại di động, thiết bị ghi âm ghi hình, giấy 

tờ không liên quan.  

 


