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Số: /TTNN

tháng 06 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v tổ chức kiểm tra TOEIC, TOEFL ITP
Trung tâm ngo i ngữ Tr ng Đ i h c C n Th thông báo đến thí sinh về việc đăng ký thi
TOEFL ITP, TOEIC nh sau:
1. Thời gian đăng ký thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07.07.2017
Riêng từ ngày 20 đến ngày 23.06.2017 nhận hồ s t i Khu 1 TTNN Số 411-Đ
30/04-P H ng Lợi-Q.Ninh Kiều-Tp C n Th .
* Sáng: 07:30-10:30

ng

* Chiều: 13:30-16:30 (trừ thứ bảy, Chủ nhật và ngày lễ)

2. Hồ sơ đăng ký thi: Thí sinh cần chuẩn bị
 nộp 01 bản photo chứng minh nhân dân (9 số hoặc 12 số) hoặc thẻ căn c c hoặc
hộ chiếu (passport) và mang bản gốc để đối chiếu. CMND phải nguyên mẫu do
Công an c p, không ép dẻo, ép lụa.
 nộp 03 ảnh (3x4), đúng khổ, phông trắng, ảnh chụp không quá 3 tháng;
 điền thông tin cá nhân vào bản đăng ký dự thi t i Văn phòng Trung tâm Ngo i
ngữ; hoặc tải từ trang web Trung tâm Ngo i ngữ: http://cfl.ctu.edu.vn
 nộp lệ phí thi: TOEIC :
850.000 đ
TOEFL ITP : 850.000 đ
3. Địa điểm đăng ký thi: Văn phòng Trung tâm Ngo i ngữ Tr
Khu 2, đ ng 3 tháng 2, Thành phố C n Th .
4. Địa điểm thi: Khu 1 TTNN - Số 411-Đ
Th .

ng Đ i h c C n Th .

ng 30/04-P H ng Lợi-Q.Ninh Kiều-Tp C n

5. Thời gian thi: Thứ sáu ngày 28.07.2017 (Ca 1: 07:00-10:00; Ca 2: 13:00-16:00)
Thí sinh vui lòng xem danh sách phòng thi tr c ngày thi 1 ngày trên trang web TTNN :
http://cfl.ctu.edu.vn hoặc t i bảng thông báo niêm yết t i văn phòng TTNN
6. Thí sinh muốn thay đổi hoặc hủy buổi thi c n đến Văn phòng Trung tâm Ngo i ngữ làm
thủ tục chậm nh t là 01 tu n tr c ngày thi. Nếu đăng ký hủy buổi thi, thí sinh phải trả khoản
phí là 50% lệ phí thi. Đối v i thí sinh bỏ thi vào ngày thi sẽ không đ ợc hoàn trả lệ phí.
7. Kết quả thi:
- Thí sinh nhận kết quả thi cá nhân t i Văn phòng Trung tâm Ngo i ngữ sau 15 ngày làm
vi c kể từ ngày thi. Khi nhận kết quả thí sinh phải xu t trình chứng minh nhân dân hoặc hộ
chiếu.
- Nếu thí sinh muốn nhận kết quả theo đ a chỉ cá nhân trong n
VNĐ.
Nơi nhận:
- Các đ n v trong tr ng;
- Niêm yết TB, website TTNN;
- L u: VT.

c thì đóng lệ phí 30.000

GIÁM Đ C

(đã ký)
Lưu Nguy n Qu c Hưng

