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THÔNG BÁO 

Về việc Tổ chức thi đánh giá năng lực Tiếng Anh trình độ bậc 4  

theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Nội bộ) 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 
 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm Thông tư số 

15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 3064/QĐ-TĐHHN ngày 20 tháng 8 năm 2020 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành 

Quy định tổ chức thi kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 4 theo 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (nội bộ); 

Nhà trường thông báo Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực Tiếng Anh trình 

độ bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI VÀ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

1. Đối tượng dự thi: 

Học viên cao học các khóa của Trường hiện đang học tập và làm luận văn tốt 

nghiệp có nhu cầu được thi đánh giá trình độ Tiếng Anh bậc 4 (nội bộ): 

- Có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ; đóng đầy đủ lệ phí thi theo quy định; 

- Không trong thời gian bị cấm thi theo quy định tại Điểm e, Khoản 3, Điều 22 

theo Quyết định số 3064/QĐ-TĐHHN ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

2. Đăng ký dự thi: 

* Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: 

- 01 phiếu đăng ký dự thi (Thí sinh download phiếu đăng ký tại website: 

hunre.edu.vn-Thông tin Đào tạo sau đại học-Quy chế biểu mẫu). 

- 03 ảnh cỡ 4x6cm được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự 

thi, mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh. 
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- Bản sao một trong những loại giấy tờ tùy thân còn hiệu lực sau: Chứng 

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

II. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ ĐỊA ĐIỂM  

1. Thời gian nhận hồ sơ, lệ phí đăng ký dự thi: 

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23 tháng 4 năm 

2021 (các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h30-11h30; Chiều 13h30-17h00). 

- Lệ phí dự thi: 1.000.000đ/thí sinh 

2. Thời gian ôn tập và tổ chức thi dự kiến như sau: 

- Việc hướng dẫn ôn tập dựa trên nhu cầu và nguyện vọng của học viên. 

Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thời gian hướng dẫn ôn tập (nếu có) 

được tổ chức học trực tuyến từ ngày 29/3/2021 đến ngày 05/5/2021. 

- Thời gian tổ chức thi: Ngày 08/5/2021 

- Công bố kết quả thi: Ngày 14/5/2021 

3. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: 

- Hồ sơ đăng ký và mọi chi tiết khác có liên quan học viên liên hệ:  

Phòng đào tạo, phòng 304.A nhà B. 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, số 41A, đường Phú Diễn, 

phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

Điện thoại: 0243.7647450 số máy lẻ 304 hoặc 0984.602.628. 

Website: https://dt.hunre.edu.vn/sau-dai-hoc  

Nhà trường thông báo tới các đơn vị và học viên cao học các khóa được biết 

để tổ chức triển khai thực hiện./ 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐT (để b/c); 

- Các khoa: Môi trường, QLĐĐ, KTTV, 

  TĐBĐ&TTĐL, Kinh tế TN&MT; 

- Website Nhà trường; 

- Lưu: VT, ĐT.PT.(2)  
 

KT. HIỆU TRƯỞNG   

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Vũ Danh Tuyên 
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