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Hà Nội, ngày 23  tháng 03 năm 2011 

THÔNG BÁO 
VỀ VIỆC DỰ THI LẤY CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ 

Căn cứ Quyết định số 511/HD-SĐH ngày 18/02/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia 
Hà Nội; 

Thực hiện Công văn số 671/ĐHQGHN-ĐT ngày 14/03/2011 của Giám đốc Đại học 
Quốc gia Hà Nội;  

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi lấy Chứng chỉ 
ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo bậc thạc sĩ/tiến sĩ (gọi tắt là Chứng chỉ ngoại 
ngữ). Thời gian: đợt 1 tập trung sáng ngày 07/05/2011, thi vào chiều ngày 08/05/2011; 
đợt 2 tập trung sáng ngày 17/09/2011, thi vào chiều ngày 18/09/2011. 

Đối tượng dự thi: Không hạn chế 
Hồ sơ đăng kí dự thi: 
- Đơn đăng kí (theo mẫu) 
- 02 ảnh 3x4 (không nhận ảnh sai kích cỡ, sau ảnh ghi họ tên, ngày sinh, nơi sinh) 
- 01 bản photo Giấy chứng minh nhân dân (khi nộp hồ sơ mang bản gốc để đối chiếu) 
Lệ phí: - Hồ sơ: 5.000 đồng/hồ sơ 

- Dự thi: 150.000 đồng/1 thí sinh 
- Bưu điện (tem, phong bì): 5.000 đồng/1 hồ sơ 
- Cấp chứng chỉ: 50.000 đồng/1 chứng chỉ (nộp sau khi có kết quả thi) 

Thời hạn phát hành và thu nhận hồ sơ:  
- Đợt 1: Từ ngày 01/04/2011 đến hết ngày 22/04/2011;  
- Đợt 2: Từ ngày 09/05/2011 đến hết ngày 01/09/2011 

Trường ĐHNN - ĐHQGHN cũng cấp Chứng chỉ ngoại ngữ cho thí sinh tham dự các 
kì thi tuyển sinh sau đại học (SĐH) hàng năm của ĐHQGHN, có kết quả môn thi Ngoại 
ngữ đạt yêu cầu và có nguyện vọng, theo lịch trình kế hoạch tuyển sinh Sau đại học (đợt 
1: từ 02/06/2011 đến 02/07/2011; đợt 2: từ 13/10/2011 đến 13/11/2011).  

Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày dự thi, Chứng chỉ ngoại ngữ có giá trị thay thế 
môn thi Ngoại ngữ trong việc xét tuyển vào học các bậc đào tạo thạc sĩ/tiến sĩ ở 
ĐHQGHN. Ngoài ra, Chứng chỉ ngoại ngữ có thể được sử dụng vào một số mục đích 
khác theo quy định của cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền. 

Thời gian làm việc: giờ hành chính các ngày trong tuần, trừ các buổi sáng Thứ Hai 
và các ngày nghỉ, ngày lễ. 

Địa điểm: Phòng 102, nhà A3, Trường ĐHNN - ĐHQGHN, đường Phạm Văn Đồng, 
quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Thông tin chi tiết xin liên hệ: 
Điện thoại: 04.37547435     
Email: sdh_dhnn@vnu.edu.vn  Website: http://ulis.vnu.edu.vn 

Nơi nhận:  
- ĐHQGHN (để báo cáo); 
- Lưu: HCTH, SĐH. 
   

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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