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Hà Nội, ngày   13  tháng  5  năm 2022 

THÔ NG BÁ O  

Lịch thi chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương B1, đợt 2 năm 2022 

 

Thực hiện kế hoạch số: 664/KH-ĐHNV ngày 05/5/2022 của Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội về việc thu và xác minh chứng chỉ ngoại ngữ B1 của sinh viên Trường 

Đại học Nội vụ Hà Nội đã dự thi tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước; tổ chức 

thi, chấm thi và công nhận đạt Chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương B1 cho sinh 

viên chính quy khoá 2018-2022 và học viên cao học học tại Trường Đại học Nội vụ 

Hà Nội (Đợt 2 - năm 2022);  

Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng thông báo lịch thi Chuẩn đầu ra tiếng 

Anh tương đương B1, đợt 2 - năm 2022 cho sinh viên, học viên học tại Trường Đại 

học Nội vụ Hà Nội, cụ thể như sau:  

1. Thi kỹ năng nói 

- Thời gian: từ 8h00 ngày 16/5/2022 đến hết ngày 17/5/2022 

- Địa điểm: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, số 36, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 

- Danh sách phòng thi và thí sinh dự thi (có danh sách kèm theo) 

2. Thi kỹ năng: Nghe, Đọc và Viết  

- Thời gian: Từ 13h30, ngày 22/5/2022 (Chủ nhật) 

- Danh sách phòng thi, thời gian thi và thí sinh dự thi sẽ thông báo trước 1 

ngày trên website trường 

3. Đăng ký thi bổ sung 

Sinh viên, học viên có nhu cầu thi, tiếp tục đăng ký online, thời gian đăng ký 

chậm nhất vào lúc 23h00 ngày chủ nhật 15/5/2022. 

Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng trân trọng thông báo! 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu; 

- Các Khoa, Trung tâm; 

- Tổ Thanh tra Trường; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, KTBĐCL 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒ NG 

 

 

 

Phạm Thị Phương Nguyên 

 


