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THÔNG BÁO 

V/v tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên trình độ cao đẳng,  

trình độ đại học (đợt thi tháng 6 năm 2020) 

 

Căn cứ Quyết định số 4754/QĐ-TĐHHN ngày 09/11/2016 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Ban hành chuẩn đầu ra các 

ngành đào tạo trình độ cao đẳng; 

Căn cứ các Quyết định: số 5676/QĐ-TĐHHN, số 5677/QĐ-TĐHHN ngày 

30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về 

việc Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học; 

Căn cứ Quyết định số 1837/QĐ- TĐHHN ngày 29/5/2020 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Quy định tổ chức 

thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên trình độ cao đẳng, trình độ đại học; 

Nhà trường thông báo Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh như sau: 

1. Đối tượng dự thi và đăng ký dự thi: 

1.1 Đối tượng dự thi: 

a) Sinh viên trình độ cao đẳng, trình độ đại học các ngành đào tạo của Trường 

đăng ký dự thi Toeic;  

b) Có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ; đóng đầy đủ lệ phí thi theo quy định; 

c Không trong thời gian bị cấm thi theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 20 

theo Quyết định số 1837/QĐ- TĐHHN ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

1.2. Đăng ký dự thi 

a) Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: 

- 02 ảnh cỡ 4cm x 6cm được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự 

thi, mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh. 

- Phiếu đăng ký dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh (download Phiếu đăng ký tại website: 

hunre.edu.vn - Trung tâm Hợp tác đào tạo và Hướng nghiệp sinh viên - Văn bản). 

b). Lệ phí dự thi: 200.000 đ/sinh viên 

c) Đăng ký và nộp lệ phí dự thi: Sinh viên nộp Phiếu đăng ký và lệ phí dự thi 

trực tiếp tại Trung tâm Hợp tác đào tạo và Hướng nghiệp sinh viên của Trường (phòng 

205 nhà C) 
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2. Kế hoạch thực hiện: 

TT Thời gian Nội dung Địa điểm 

1 
Từ ngày 11/5 đến 

ngày 02/6/2020 
Nhận Hồ sơ đăng ký dự thi Phòng 205 - Nhà C 

2 Ngày 04/6/2020 
Họp Hội đồng xét điều 

kiện dự thi 
Phòng Họp 202 nhà B 

3 Ngày 09/6/2020 Tổ chức thi Nhà A 

4 Ngày 17/6/2020 
Họp Hội đồng công nhận 

kết quả thi 
Phòng Họp 202 nhà B 

 

Nhà trường thông báo tới các đơn vị và sinh viên các khóa được biết để tổ chức 

triển khai thực hiện./.    

    

 

Nơi nhận: 
- Phó Hiệu trưởng; 

- Các đơn vị trực thuộc Trường; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, TT HTĐT&HNSV 

 

HIỆU TRƯỞNG 
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