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THÔNG BÁO  

Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương B1, đợt 3 năm 2022 
 

Thực hiện Kế hoạch số 984 /KH-ĐHNV ngày 10/6/2022 của Trường Đại 

học Nội vụ Hà Nội về việc tổ chức thi, chấm thi và công nhận đạt Chuẩn đầu ra 

tiếng Anh và tiếng Hàn tương đương B1 cho sinh viên chính quy học tại Trường 

Đại học Nội vụ Hà Nội.  

Căn cứ kết quả chấm thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương B1, Trường 

Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo kết quả thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương 

B1 (đợt 3 - năm 2022), cụ thể như sau:  

1. Thông báo kết quả thi 

- Danh sách sinh viên, học viên đạt Chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương B1 

- Danh sách sinh viên, học viên chưa đạt Chuẩn đầu ra tiếng Anh tương 

đương B1 

(có danh sách kèm theo) 

2. Chấm phúc khảo  

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày thông báo kết quả thi, thí sinh có nhu 

cầu đề nghị chấm phúc khảo bài thi kỹ năng nghe, đọc và viết, làm đơn gửi về 

Phòng Khảo thí và BĐCL (có mẫu đơn kèm theo). 

- Thời gian nhận đơn phúc khảo đến hết ngày 20/6/2022  

- Lệ phí phúc khảo: 100.000đ/người 

- Đơn và lệ phí phúc khảo nộp trực tiếp tại Phòng Khảo thí và BĐCL, Phòng 

B401, Cơ sở 36 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trân trọng thông báo. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Các Khoa/Trung tâm; 

- Tổ Thanh tra Trường; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, KTBĐCL 
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