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                 Số: 1090/TB-ĐHL                               Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký tham gia ôn tập và dự thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh 

từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

 

 Để có dữ liệu cho công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đối với việc tổ 

chức ôn tập và thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, phòng Đào tạo Sau đại học thông tin tới Anh (Chị) học viên 

cao học các nội dung như sau: 

1. Thời gian ôn tập (dự kiến): vào các ngày 22,23,24 tháng 02 năm 2019 (buổi sáng bắt đầu 

lúc 7:30 và buổi chiều bắt đầu lúc 13:30) 

2. Thời lượng ôn tập: 30 tiết. 

3. Thời gian thi (dự kiến): 02/3/2019 

4. Địa điểm ôn tập và thi: tại trường Đại học Luật TP. HCM, Số 02 Nguyễn Tất Thành, 

Phường 12, Quận 4, Tp. HCM. 

5. Lệ phí ôn tập, thi, cấp chứng chỉ: 2.000.000 đ/01 học viên. 

6. Địa điểm nộp lệ phí: phòng B.104, số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4. (xuất trình thẻ học 

viên/ CMND khi đóng lệ phí). 

7. Học viên nộp Đơn đăng ký ôn tập và dự thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ 

bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cùng biên 

lai nộp lệ phí, 03 ảnh 3x4 tại phòng A.105 (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, 

Quận 4, Tp. HCM). 

8. Thời gian đăng ký tham gia ôn tập và thi: 

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25 tháng 01 năm 2019 (các ngày làm việc trong 

tuần, buổi sáng từ 8h00 đến 11g00, buổi chiều từ 13g30 đến 16g30). 

Mẫu đơn đăng ký ôn tập và dự thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam kèm theo thông báo. 

Thông tin cụ thể về danh sách học viên tham gia ôn tập, giảng đường ôn tập và thi sẽ được 

đăng trên website của trường (daotao.hcmulaw.edu.vn -> Thông báo -> Sau đại học). 

(Lưu ý: Lệ phí ôn tập và dự thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đã nộp không bao gồm tiền tài liệu, không 

hoàn trả lại học viên trong mọi trường hợp). 

 

Trân trọng. 

Nơi nhận:           TL. HIỆU TRƯỞNG 

-Như trên;                TRƯỞNG PHÒNG ĐTSĐH 

-Lưu VT, P. ĐTSĐH, TT VASS. 

                  

                (đã ký và đóng dấu) 

 

 

                  Ts. Nguyễn Thị Bích Ngọc 


