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THÔNG BÁO 
Về việc dời lịch tổ chức kỳ thi Kiểm tra đầu vào năng lực Ngoại ngữ  

 

Căn cứ tình hình thực tế sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch nCOV đến  

hết tháng 02/2020 gây ảnh hưởng đến số lượng dự thi kỳ thi Kiểm tra đầu vào năng lực 

Ngoại ngữ 14-15/3/2020, Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học thông báo về việc dời lịch 

tổ chức kỳ thi Kiểm tra đầu vào năng lực Ngoại ngữ, cụ thể như sau: 

I. Đối tượng đăng ký dự thi 

Bắt buộc đối với sinh viên cao đẳng, đại học không chuyên ngữ khóa 2019  

(theo Quyết định số 2846/QĐ-ĐHĐT ngày 25/12/2019 về việc Ban hành Quy định 

hoạt động học và thi theo chương trình ngoại ngữ tăng cường đối với sinh viên không 

chuyên tại Trường Đại học Đồng Tháp). 

*Lưu ý: Sinh viên đang học tiếng Anh 2 được phép không thi đầu vào, các đối 

tượng còn lại bắt buộc tham gia dự thi. 

II. Nội dung thi 

Gồm 04 phần thi với các kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. 

III. Hồ sơ dự thi  

1. Đăng ký tại văn phòng Khoa; 

2. 02 ảnh 4 x 6 cm (Ảnh chụp không quá 6 tháng; không chỉnh sửa); 

3. Lệ phí thi: 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng chẵn).       

IV. Thời gian nhận thẻ dự thi 

Thứ năm, ngày 09/4/2020 

V. Thời gian thi  

Thứ Bảy và Chủ nhật, ngày 11, 12/4/2020  

VI. Cấp chứng nhận  

Những thí sinh đạt trong kỳ thi đến đăng ký cấp chứng chỉ trong thời gian 10 ngày 

làm việc kể từ ngày có kết quả chính thức tại Văn phòng Trung tâm (phòng 106, 107 dãy B3). 

* Mọi chi tiết liên hệ văn phòng các Khoa đào tạo./. 
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- Như Mục 1; 
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