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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ  

tương đương cấp độ B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

dành cho học viên cao học thuộc Đại học Huế năm 2021  
 

     Căn cứ Quyết định số 1316/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Giám đốc 

Đại học Huế về việc phê duyệt Đề án tổ chức ôn tập và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 

cho học viên cao học thuộc Đại học Huế, giao Khoa Quốc tế thực hiện; 

 Căn cứ Quyết định số 1365/QĐ-ĐHH ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Giám đốc 

Đại học Huế về việc bổ sung hình thức thi trực tuyến kỳ thi đánh giá nội bộ năng lực 

ngoại ngữ cho học viên cao học thuộc Đại học Huế trong thời gian bị ảnh hưởng 

COVID-19; 

 Đại học Huế thông báo kế hoạch dự kiến tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 

tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam và cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho học viên cao học thuộc 

Đại học Huế năm 2021 do Khoa Quốc tế tổ chức như sau: 

 1. Thời gian các đợt thi dự kiến: 

STT Tháng  Ngày thi Ngày ôn thi Hạn nộp hồ sơ 

1 10/2021 16,17/10/2021 25, 26/9 và 2, 3/10/2021 17h00 ngày 24/9/2021 

2 11/2021 13/11/2021 10,11 và 12/11/2021 17h00 ngày 22/10/2021 

3 12/2021 11/12/2021 8, 9 và 10/12/2021 17h00 ngày 19/11/2021 

 Tùy vào tình hình dịch bệnh, Đại học Huế có thể sẽ tổ chức thi trực tuyến qua 

hệ thống máy tính hoặc tổ chức thi trực tiếp tại Khoa Quốc tế - Đại học Huế.  

2. Đối tượng dự thi: 

Học viên cao học thuộc Đại học Huế. 

3. Hồ sơ đăng ký dự thi:  

- 01 Phiếu dự thi (theo mẫu). 

- 01 Bản sao có công chứng một trong những giấy tờ tùy thân còn hiệu lực: 

chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu.  

- 01 Bản sao có công chứng thẻ học viên cao học hoặc giấy xác nhận học viên 

cao học của đơn vị đào tạo. 

- 03 Ảnh 3x4 (ảnh thẻ chụp không quá 6 tháng). 

 4. Lệ phí ôn thi và thi: 4.900.000đ/thí sinh. 

  



 5. Địa chỉ nhận hồ sơ: 

 Văn phòng Khoa Quốc tế - Đại học Huế, phòng I.6, 01 Điện Biên Phủ, phường 

Vĩnh Ninh, Thành phố Huế. 

 Số điện thoại: 0234. 3848561 - 0853848561 

Facebook: Huis - Khoa Quốc Tế; Website: http://huis.hueuni.edu.vn 

Trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Giám đốc ĐHH (để b/c); 

- PGĐ. Trương Quý Tùng; 

- Các Trường đại học thành viên; 

- Trường Du lịch; 

- Các Khoa thuộc ĐHH; 

- Học viên cao học thuộc ĐHH; 

- Thông báo trên các phương tiện thông tin; 

- Lưu: VT, KQT.NTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Xuân Dung 
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