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THÔNG BÁO  

Về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ bậc 3 theo khung năng lực  

ngoại ngữ 6 bậc cho thí sinh dự tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022 
 

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐTĐHHN ngày 21 tháng 3 năm 2022 của 

Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội về 

việc ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học 

Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Nhà trường thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình 

độ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc như sau:  

I. Thời gian, địa điểm thi: 

- Thời gian thi: Thứ 7, ngày 11/6/2022. 

- Địa điểm: Tầng 5,6 nhà A - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

II. Thời gian ôn thi (nếu có): 

Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 08/6/2022 theo hình thức học online. 

III. Nhiệm vụ các đơn vị: 

1. Phòng Đào tạo: 

- Là đầu mối trong việc triển khai các công việc liên quan đến công tác tổ 

chức thi. 

- Phối hợp với phòng Kế hoạch tài chính xây dựng định mức chi cho cán bộ 

điều hành thi, các ban của Hội đồng thi. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch làm việc cho các ban của Hội đồng thi. 

2. Phòng Quản trị thiết bị: 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác tổ chức thi. 

Nhà trường thông báo để các đơn vị và thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh trình 

độ thạc sĩ năm 2022 được biết và tổ chức thực hiện./  
 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐT (để b/c); 

- Các khoa: Môi trường, Quản lý đất đai,  

TĐ bản đồ và TTĐL, Khí tượng thủy văn; 

- Phòng Quản trị thiết bị; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, ĐT.PT.(3). 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Vũ Danh Tuyên 
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