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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                                     
 

 

THÔNG BÁO 
Về việc phúc khảo và đăng ký cấp chứng chỉ ngoại ngữ 

 Kỳ thi ĐGNL ngoại ngữ ngày 19/3/2022 
 

 

Thí sinh tra cứu kết quả thi: 

- Chọn ngày thi là 19/03/2022 

- Mã tra cứu: số CMND/TCC/HỘ CHIẾU (BAO GỒM CẢ PHẦN CHỮ) 

 

I. ĐĂNG KÝ PHÚC KHẢO 

1.Thời gian đăng ký phúc khảo: 

- Từ ngày 05/4/2022 đến ngày 07/4/2022 

2. Lệ phí phúc khảo: 100.000 VNĐ/1 kỹ năng 

- Chuyển khoản lệ phí phúc khảo 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 tháng năm sinh_Số báo danh_PK 

- Chụp ảnh Giấy biên nhận chuyển khoản/ ảnh chụp màn hình chuyển khoản thành công. 

3. Đơn đề nghị phúc khảo bài thi: 

- Đăng ký theo link: https://bitly.com.vn/06euki 

- Hoặc quét mã QR đăng ký:  

 

II. ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ 

1. Đối tượng phải đăng ký cấp chứng chỉ ngoại ngữ: Sinh viên Khoa ĐT&BDNN và 

học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ   

2. Thời gian đăng ký cấp chứng chỉ ngoại ngữ: 

- Từ ngày 05/4/2022 đến ngày 07/4/2022 
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- Sinh viên Khoa ĐT&BDNN và học sinh trường THPTCNN chỉ có duy nhất 

một lần đăng ký và nộp phí cấp Chứng chỉ ngoại ngữ. Sau thời hạn trên, thí sinh không 

đăng ký nhận Chứng chỉ, được coi như không có nhu cầu, đồng thời không được đăng ký 

cấp Chứng chỉ vào bất cứ thời gian nào khác. Nhà trường không xác nhận điểm thi sau 

thời điểm cấp chứng chỉ ngoại ngữ.  

3. Lệ phí cấp chứng chỉ ngoại ngữ: 100.000 VNĐ 

- Chuyển khoản lệ phí cấp chứng chỉ 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_Số báo danh_chứng chỉ 

- Chụp ảnh Giấy biên nhận chuyển khoản/ ảnh chụp màn hình chuyển khoản thành công. 

4. Đơn đăng ký cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo đường link hoặc quét mã QR: 

- Đăng ký theo link: https://bitly.com.vn/lyvztc 

- Hoặc quét mã QR đăng ký:  

                    

5. Thời gian nhận chứng chỉ ngoại ngữ: 

- Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần trong giờ hành chính Từ 21/04/2022 đến 23/06/2022.  

- Thí sinh xuất trình giấy tờ tùy thân (chứng minh thư ND/thẻ CCCD/ hộ chiếu) khi nhận 

chứng chỉ ngoại ngữ. 

- Địa điểm: tại Trung tâm Khảo thí - Phòng 106- Nhà A4 - Trường ĐHNN-ĐHQGHN 


