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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức kiểm tra và c p CCNNQG khóa 78
Trung tâm Ngo i ngữ xin thông báo về kế ho ch tổ chức kiểm tra và c p Chứng
chỉ Ngo i ngữ Quốc gia trình độ A, B, C Anh văn, Pháp văn khóa 78 nh sau:
1. Thời gian đăng ký kiểm tra: Từ ngày 20.03.2017 đến ngày 31.03.2017
2. Hồ sơ đăng ký kiểm tra: Thí sinh c n
 Điền vào phiếu đăng ký đ ợc phát miễn phí t i Văn phòng Trung tâm Ngo i ngữ.
 Nộp 02 ảnh 4 x 6cm theo chuẩn quốc tế (ảnh chụp không quá 6 tháng).
 Nộp 01 bản photo một trong các lo i gi y t sau: chứng minh nhân dân, thẻ sinh
viên, thẻ cán bộ, gi y khai sinh, gi y t tùy thân có dán ảnh khác.
3. L phí thi:
 Thí sinh Trung tâm Ngo i ngữ Tr ng ĐHCT: đính kèm hóa đơn thu học phí có
thời hạn 1 năm
Thí sinh
Trung tâm
Tự do

A
150.000
450.000

Trình đ đăng ký thi
B
170.000
470.000

C
200.000
500.000

4. Địa điểm đăng ký: Văn phòng Trung tâm Ngo i ngữ Tr ng Đ i h c C n Th :
Khu 2, đ ng 3/2, Thành phố C n Th , ĐT: 0710.38 30 617.
 Sáng:
từ 7:30 đến 10:30
 Chiều:
từ 13:30 đến 16:30
5. Thời gian tổ chức kiểm tra:
 Thi Nghe (L), Đ c hiểu và C u trúc (R), Viết (W) vào sáng ngày 09.04.2017
 Thi V n đáp (S): xem l ch thi cụ thể trong phiếu báo dự thi
6. Địa điểm kiểm tra: Nêu rõ trong phiếu báo dự thi
7. Lưu ý:
 Sau khi thí sinh đăng ký dự kiểm tra, Trung tâm không giải quyết chuyển ngày
kiểm tra hoặc hoàn trả lệ phí dự kiểm tra cho thí sinh.
 Khi đăng ký dự kiểm tra, Trung tâm Ngo i ngữ đề ngh thí sinh:
+ Đ c kỹ các thông tin trong phiếu báo dự thi và điều chỉnh sai sót (nếu có).
+ Nắm rõ qui chế về việc kiểm tra và c p Chứng chỉ Ngo i ngữ hiện hành của
Trung tâm Ngo i ngữ Tr ng Đ i h c C n Th t i trang web của TTNN
(http://cfl.ctu.edu.vn)./.
Nơi nhận:
- Các đ n v trong tr ng;
- H c viên TTNN;
- Niêm yết TB, website TTNN;
- L u: VT.
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