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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

             

Số: 1286/TB-ĐHNN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                     
 

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021 

THÔNG BÁO 
Lịch thi kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên và ngoại ngữ không chuyên 

 theo hình thức trực tuyến đối với sinh viên đại học chính quy của  

Trường Đại học Ngoại ngữ khóa QH2015, QH2016, QH2017, QH2018 
 

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND 

Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn Thành phố Hà Nội; 

Căn cứ vào Công văn số 1220/ĐHNN-HCTH ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN) - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về 

việc triển khai các hoạt động trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.  

Nếu tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát và cho phép sinh viên đến Trường 

học bình thường, thì Nhà trường không tổ chức kỳ thi trực tuyến, sinh viên sẽ tham gia 

các kỳ thi trực tiếp theo lịch thông báo về kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại 

ngữ năm học 2021-2022 tại Website http://vstep.vn 

Để đảm bảo cho sinh viên tốt nghiệp đúng kế hoạch của năm học 2021-2022, Hiệu 

trưởng Trường ĐHNN-ĐHQGHN thông báo kế hoạch tổ chức thi trực tuyến chuẩn đầu 

ra ngoại ngữ cho sinh viên đại học chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ như sau: 

1. Hình thức thi: Trực tuyến 

*Lưu ý: Kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo hình thức trực tuyến chỉ phục vụ cho 

việc xét tốt nghiệp. Nhà trường không xác nhận điểm và không cấp Chứng chỉ/Giấy 

chứng nhận năng lực ngoại ngữ. 

2. Đối tượng dự thi: Sinh viên ngoại ngữ chuyên và ngoại ngữ không chuyên tiếng Anh, 

Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn của Trường ĐHNN các khóa QH2016, QH2017, 

QH2018. Riêng đối với khoá QH2015 sinh viên chỉ được tham gia kỳ thi ngày 06 và 

07/11/2021. 

3. Lịch thi và thời hạn đăng ký dự thi  

 

TT Lịch thi 
Ngoại ngữ đăng ký dự 

thi 

Thời hạn nộp hồ 

sơ và lệ phí thi 

Địa điểm nộp hồ sơ 

và lệ phí thi 

1 

06/11/2021 

(Thứ 7) 
Tiếng Anh 

Từ 18/10/2021 

đến 22/10/2021 
Văn phòng các Khoa 

07/11/2021 

(Chủ nhật) 

Tiếng Nga, Pháp, Trung, 

Đức, Nhật, Hàn 
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2 

12/03/2022 

(Thứ 7) 
Tiếng Anh 

Từ 21/02/2022 

đến 25/02/2022 
Văn phòng các Khoa 

13/03/2022 

(Chủ nhật) 

Tiếng Nga, Pháp, Trung, 

Đức, Nhật, Hàn 

3 

14/05/2022 

(Thứ 7) 
Tiếng Anh 

 Từ 18/04/2022 

đến 22/04/2022 

Văn phòng các Khoa 

 15/05/2022 

(Chủ nhật) 

Tiếng Nga, Pháp, Trung, 

Đức, Nhật, Hàn 

4. Đăng ký dự thi và nộp hồ sơ: Thí sinh lựa chọn 1 trong 2 hình thức sau: 

4.1. Nộp trực tiếp 

* Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: 

- 02 ảnh cỡ 4cm × 6cm được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi, 

mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày sinh; 

- 01 bản sao công chứng một trong những loại giấy tờ tùy thân còn hiệu lực mà 

thí sinh sẽ sử dụng trong kỳ thi: chứng minh nhân dân / hộ chiếu / thẻ căn cước công dân; 

- 01 bản photo Thẻ sinh viên (SV). Trường hợp mất thẻ SV hoặc thẻ SV đã hết 

hạn, cần có xác nhận của Phòng Chính trị và Công tác HSSV (SV chính quy)/ Phòng Đào 

tạo (SV CTĐT thứ 2). 

- Phiếu đăng ký dự thi (Phụ lục 1). 

* Ghi chú: Sinh viên mang theo bản gốc giấy tờ tùy thân và Thẻ sinh viên để đối chiếu khi 

nộp hồ sơ. 

* Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi 

- Sinh viên (trừ sinh viên bằng kép) đăng ký và nộp hồ sơ tại Văn phòng các Khoa; 

- Sinh viên bằng kép đăng ký tại Văn phòng Bằng kép - Tầng 1 nhà B3 - Trường ĐHNN. 

* Ghi chú: Các Khoa đào tạo và Phòng Đào tạo chuyển danh sách (bản mềm theo mẫu) 

và hồ sơ dự thi của thí sinh cho Trung tâm khảo thí trước khi diễn ra kì thi 10 ngày làm 

việc (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ). Kinh phí nộp về phòng Kế hoạch-Tài chính. 

 4.2. Nộp trực tuyến 

- Văn phòng các Khoa đào tạo lập đường link để cho sinh viên đăng ký (Phụ lục 2). 

- Yêu cầu thí sinh gửi kèm file ảnh cỡ 4cm x 6cm chụp không quá 06 tháng, file ảnh 

chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước công dân mặt trước và mặt sau, file ảnh thẻ 

sinh viên mặt trước. 

5. Lệ phí dự thi:  

- Miễn phí đối với sinh viên ngoại ngữ chuyên, lệ phí dự thi lần 1 (tính cả thi trực tiếp và 

thi trực tuyến). Từ lần 2 trở đi là 300.000 đ (Ba trăm nghìn đồng).  

- Đối với sinh viên không tham gia các học phần ngoại ngữ không chuyên, lệ phí dự thi 

từ lần 1 là 600.000 đ (Sáu trăm nghìn đồng).  

- Đối với sinh viên tham gia học các học phần ngoại ngữ không chuyên xem lịch thi theo 

thông báo của Phòng Đào tạo, Trường ĐHNN-ĐHQGHN. 

5.1. Nộp trực tiếp: Thí sinh trực tiếp đến đăng ký thi, nộp hồ sơ và lệ phí thi tại 
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Văn phòng các Khoa đào tạo - Trường ĐHNN trong giờ hành chính vào các ngày làm 

việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết). 

5.2. Nộp hồ sơ qua đường bưu điện và chuyển khoản lệ phí thi 

* BƯỚC 1: Chuyển khoản và nội dung chuyển khoản lệ phí thi: 

- Chuyển khoản lệ phí dự thi vào số tài khoản 1507201059468 

- Tên tài khoản: Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội 

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Cầu Giấy 

- Nội dung chuyển khoản: HỌ TÊN_NGÀY SINH_NGOẠI NGỮ_TRÌNH ĐỘ 

* BƯỚC 2: Gửi Hồ sơ đăng ký dự thi và Giấy biên nhận chuyển khoản đến địa chỉ: 

Văn phòng Khoa …  – Trường Đại học Ngoại ngữ – Số 2 Phạm Văn Đồng – Cầu 

Giấy – TP. Hà Nội.  

*Lưu ý: Trong vòng 05 ngày làm việc sau thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi, thí 

sinh rút hồ sơ thi phải nộp phí 150.000 VNĐ, sau thời hạn trên không được rút hồ sơ. 

Sinh viên miễn lệ phí thi không được rút hồ sơ. 

6. Định dạng bài thi: Xem phụ lục 3 

7. Lịch tập huấn và danh sách phòng thi  

Thí sinh xem lịch tập huấn, danh sách phòng thi, số báo danh và lịch thi tại Website 

http://vstep.vn trước 05 ngày tổ chức thi. 

8. Kết quả thi 

- Thông báo tại Website http://vstep.vn sau 10 ngày làm việc kể từ ngày thi. 

- Trung tâm Khảo thí gửi kết quả thi đến các Khoa đào tạo và Phòng Đào tạo để thông 

báo cho sinh viên (Trung tâm Khảo thí không xác nhận điểm thi cho thí sinh). 

9. Phúc khảo bài thi 

- Sau khi công bố kết quả thi trên Website, thí sinh có nhu cầu phúc khảo phải gửi đơn đề 

nghị phúc khảo bài thi và nộp phí 100.000 VNĐ/1 kỹ năng tới Phòng 106- Nhà A4 

Trường ĐHNN trong thời hạn 03 ngày làm việc. 

- Kết quả phúc khảo được công bố chậm nhất sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn 

nhận hồ sơ phúc khảo. 

Trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Các đơn vị trong Trường (để biết); 

- Phòng KHTC (để phối hợp thực hiện); 

- Các đơn vị  đào tạo (để phối hợp thực hiện); 

- Lưu: HCTH, KT, L35. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Đỗ Tuấn Minh 
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Phụ lục 1: Mẫu Phiếu đăng ký dự thi 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

                             Số :                 /TB-ĐT Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm 20..... 

 

 

             PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI  

KỲ THI CHUẨN ĐẨU RA NGOẠI NGỮ 

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN 
(Dành cho sinh viên Trường ĐHNN) 

Kỳ thi ngày ........./......../......... 

Họ và tên:.................................................................... Giới tính:  Nam  Nữ; Dân tộc:............ 

Ngày sinh (ngày/tháng/năm):.....................................................Nơi sinh (tỉnh/TP):......................... 

Số CMND/TCC/HC/thẻ HS:..........................Ngày cấp:......................Nơi cấp:............................... 

Mã số học viên/sinh viên........................................Lớp:.....................Ngành:................................... 

Email: .............................................................................Điện thoại: ................................................ 

Đối tượng:   SV ngoại ngữ chuyên                       SV Cử tuyển, Dự bị đại học  

  SV ngoại ngữ không chuyên (ngoại ngữ 2)     

  SV học CTĐT thứ 2 (chương trình bằng kép)                     

Ngoại ngữ:  ANH NGA PHÁP TRUNG 

  ĐỨC NHẬT HÀN  

Trình độ:    Bậc 3  Bậc 4  Bậc 5 

Tôi xác nhận đã đọc thông tin về kỳ thi và cam đoan thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Hội đồng thi. Kết quả thi của 

tôi có thể được sử dụng vào mục đích nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng đánh giá năng lực ngoại ngữ 

XÁC NHẬN ĐÃ NỘP HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ DỰ THI 

 

 

 

NGƯỜI NỘP ĐƠN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

    ..........................................................................................................................................  

XÁC NHẬN ĐÃ NỘP HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ THI NGÀY ....../....../20.... 

Họ và tên:....................................................................  Giới tính:  Nam  Nữ  

Ngày sinh:..................................................................   Số CMND:................................... 

Lệ phí thi: .................................................................    Số hồ sơ: ...................................... 

Tôi xác nhận đã đọc thông tin về kỳ thi và cam đoan thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Hội đồng thi. Kết quả thi của 

tôi có thể được sử dụng vào mục đích nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng đánh giá năng lực ngoại ngữ 

- Thí sinh xem lịch tập huấn, thông báo về kỳ thi tại Website: http://vstep.vn trong vòng 05 ngày trước ngày thi. 

- Tại phòng thi, thí sinh xuất trình một trong những loại giấy tờ tùy thân còn hiệu lực sau: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước 

công dân, hộ chiếu. 

- Thí sinh đọc kỹ NỘI DUNG PHỔ BIẾN TẠI PHÒNG THI TRỰC TUYẾN (Kỳ thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 

dành cho sinh viên Trường ĐHNN-ĐHQGHN) tại Website: http://vstep.vn 

- Mọi thông tin về kỳ thi, xin vui lòng liên hệ P.106, Nhà A4, Trường ĐHNN. Điện thoại: 024 362601376. email: 

vstep@vnu.edu.vn 

 

Ảnh 4 x 6 

Ghi rõ họ tên, ngày 

tháng năm sinh sau 

ảnh và dán tại đây 

 

Số hồ sơ: Mã: 
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Phụ lục 3. ĐỊNH DẠNG BÀI THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ 

HÌNH THỨC THI TRỰC TUYẾN 

NGOẠI NGỮ ĐỊNH DẠNG BÀI THI 

Anh  Nghe: 20 phút – 20 câu hỏi trắc nghiệm 

TVNP-Đọc: 40 phút – 30 câu hỏi trắc nghiệm 

Viết: 40 phút – Viết một bài luận trong khoảng 250 từ 

Nói: 8 phút – Hai phần (Phỏng vấn, Thảo luận chủ đề) 
 

Nga Nghe: 20 phút – 18 câu hỏi trắc nghiệm 

TVNP – Đọc: 40 phút – 30 câu hỏi trắc nghiệm 

Viết: 40 phút – Viết một bài luận trong khoảng 250 từ 

Nói: 8 phút – Hai phần (Phỏng vấn, Thảo luận chủ đề) 
 

Pháp Nghe: 20 phút – 15 câu hỏi trắc nghiệm 

TVNP – Đọc: 40 phút – 30 câu hỏi trắc nghiệm 

Viết: 40 phút – Viết một bài luận trong khoảng 250 từ 

Nói: 8 phút – Hai phần (Phỏng vấn, Thảo luận chủ đề) 

 

Trung Nghe: 20 phút – 25 câu hỏi trắc nghiệm 

TVNP – Đọc: 40 phút – 30 câu hỏi trắc nghiệm 

Viết: 40 phút – Viết một bài luận trong khoảng 400 chữ 

Nói: 8 phút – Hai phần (Phỏng vấn, Thảo luận chủ đề) 
 

Đức Nghe: 20 phút – 20 câu hỏi trắc nghiệm 

TVNP – Đọc: 40 phút – 20 câu hỏi trắc nghiệm 

Viết: 40 phút – Viết một bài luận trong khoảng 200 - 250 từ 

Nói: 8 phút – Hai phần (Phỏng vấn, Thảo luận chủ đề) 
 

Nhật Nghe: 20 phút – 16 câu hỏi trắc nghiệm 

TVNP – Đọc: 40 phút – 25 câu hỏi trắc nghiệm 

Viết: 40 phút – Viết một bài luận trong khoảng 250 - 300 ký tự 

Nói: 8 phút – Hai phần (Phỏng vấn, Thảo luận chủ đề) 
 

Hàn Nghe: 20 phút – 15 câu hỏi trắc nghiệm 

TVNP – Đọc: 40 phút – 30 câu hỏi trắc nghiệm 

Viết: 40 phút – Viết một bài luận trong khoảng 700 - 800 chữ 

Nói: 8 phút – Hai phần (Phỏng vấn, Thảo luận chủ đề) 
 

 


