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THÔNG BÁO 

Về lịch thi, thời gian và địa điểm tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh 

trình độ bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (Nội bộ) Đợt 2 năm 2022 
  

Căn cứ Thông báo số 871/TB-TĐHHN ngày 15/3/2022 của Trường Đại học 

Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh 

bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (Nội bộ). 

Căn cứ Kế hoạch số 2103/KH-TĐHHN ngày 07 tháng 06 năm 2022 về việc 

tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ bậc 4 theo khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc (Nội bộ) đợt 2 năm 2022. 

Hội đồng Thông báo lịch thi, thời gian và địa điểm tổ chức thi đánh giá năng lực 

tiếng Anh trình độ bậc 4 đợt 2 năm 2022, cụ thể như sau: 

I. Lịch thi: Thứ 7, ngày 11/6/2022 

II. Thời gian địa điểm tổ chức thi:  

Ngày thi Buổi  Môn thi  Hình thức thi  Địa điểm 

11/6/2022 

Sáng 
(Từ 7h15) 

Các kỹ năng nghe đọc và viết  
Thi trên giấy  

Tầng 5 
Nhà A Sáng 

(11h20) 
Kỹ năng nói 

Thi nói trực tiếp 

Lưu ý:  

- Cán bộ ban coi thi, thí sinh có mặt trước 7giờ15 sáng ngày 11/6/2022 để làm 

thủ tục coi thi, dự thi. 

- Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không 

được dự thi buổi thi đó. Vắng mặt một môn thi, không được thi tiếp môn  sau. 

Mọi thắc mắc liên quan đến kỳ thi đề nghị thí sinh liên hệ Phòng Đào tạo 

P.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: 0984.602.628  

Hội đồng thông báo để Ban đề thi, Ban coi-chấm thi nói, Ban giám sát và thí 

sinh tham dự kỳ thi được biết và tổ chức thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- Ban đề thi, Ban coi thi, Ban giám sát thi; 

- Thí sinh tham dự kỳ thi; 

- Lưu: VT, ĐT.PT(2) 

 

 
TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Vũ Danh Tuyên 
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