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THÔNG BÁO 

Thay đổi thời gian, hình thức thi chuẩn đầu ra tiếng anh  

 

 

1. Đối tượng thi 

- Sinh viên/học viên đã đăng ký thi ngày 25/04/2021. 

- Đủ điều kiện đáp ứng Quy định thi trực tuyến (theo phụ lục 01 đính kèm) 

2. Định dạng bài kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ 

- Bài kiểm tra gồm 04 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết 

- Thời gian làm bài: 135 phút 

- Bài thi gồm 03 phần: 

+ Phần 1(Nghe hiểu):  25 điểm/100 điểm 

+ Phần 2 (Đọc, viết):  50 điểm/ 100 điểm 

+ Phần 3 (Nói):   25 điểm/ 100 điểm 

3. Hình thức thi 

3.1. Kỹ năng nói (qua phần mềm Zoom) 

- Cài đặt phần mềm Zoom Cloud Meetings (Đăng nhập ghi rõ Họ và tên) 

Cập nhật tài khoản và mật khẩu đăng nhập phần mềm. 

3.2. Kỹ năng nghe, đọc (qua phần mềm Zoom và hệ thống Elearning) 

- Cập nhật tài khoản và mật khẩu đăng nhập phần hệ thống Elearning theo yêu 

cầu của cán bộ coi thi, thông tin phòng thi Zoom (ID và mật khẩu). 

3.3. Kỹ năng viết 

- Sau khi thi xong kỹ năng nghe, đọc, thí sinh làm bài thi vào Phiếu làm bài 

thi (viết tay). Thí sinh tải và in Phiếu làm bài thi trước buổi thi. 

- Trong phiếu làm bài phải ghi rõ họ tên, ngày sinh, lớp, khóa, nơi sinh. 



- Khi kết thúc thời gian làm bài, thí sinh chụp và gửi bài qua Email: 

daotao@vya.edu.vn 

- Bài thi gửi qua Email sau thời gian quy định sẽ không được chấp nhận. 

4. Lịch thi 

- Thời gian: Ngày 13/06/2021 

+ Sáng: Thi kỹ năng nghe, đọc (trắc nghiệm); Thi viết (Tự luận) 

Ca 1: 7h30 - 9h30 (Danh sách kèm theo) 

Ca 2: 9h50 - 11h50 (Danh sách kèm theo) 

+ Chiều: Thi nói bắt đầu từ 13h30 (Danh sách kèm theo) 

Giám đốc Học viện yêu cầu các sinh viên, học viên nghiêm túc thực hiện 

Thông báo này. 

Nơi nhận: 

- Ban giám đốc, 

- Các đơn vị trong Học viện (p/h), 

- Các lớp 

- LưuTC-HC.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 


