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THÔNG BÁO 

Về việc hoãn tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 

Ngày thi 17 tháng 7 năm 2021 

                          

           

Căn cứ Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Uỷ ban 

Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 trong tình hình diễn biến mới của dịch bệnh. 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Trường Đại học Ngoại 

ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo hoãn tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực 

ngoại ngữ, ngày thi 17 tháng 7 năm 2021. 

Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ thông báo thời gian 

tổ chức kỳ thi trên trước ngày tổ chức thi 7 ngày làm việc.  

Thí sinh có nhu cầu rút hồ sơ đăng ký dự thi được hoàn trả toàn bộ lệ phí thi. 

Thí sinh thường xuyên truy cập trên trang http://vstep.vn để biết thông tin 

về kỳ thi hoặc liên hệ phòng 106 nhà A4 Trung tâm Khảo thí, Trường Đại học 

Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội trong giờ hành chính vào các ngày làm việc 

trong tuần, số điện thoại: 024 62601376. 

Trân trọng thông báo./. 

 
 

Nơi nhận:      
- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 
- Các đơn vị trong Trường  

(để phối hợp thực hiện);   

- Lưu: HCTH, KT, L35. 

 

HIỆU TRƯỞNG 
         

 

 
 
 

 

Đỗ Tuấn Minh 
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