
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM 

           TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 

        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /2021/TB-TTNN Thành phố Hồ Chí Minh ngày   tháng  12  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
Kỳ thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 01/2022 

Dành cho Học viên Cao học & Sinh viên chương trình Tiên tiến 

 

Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Nông Lâm TP.HCM trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Kỳ thi  

Chuẩn đầu ra tiếng Anh như sau: 

1. Thời gian và địa điểm thi: 

- Ngày thi dự kiến: Chủ Nhật, ngày 16 tháng 01 năm 2022. 

- Giờ thi: buổi sáng, từ 7giờ30 (thí sinh có mặt lúc 7giờ15 để làm thủ tục dự thi). 

- Địa điểm thi: Trung tâm Ngoại ngữ ĐHNL TP.HCM 

2. Cách thức đăng ký và nộp hồ sơ:  

 Thí sinh thực hiện đăng ký dự thi online tại: https://forms.gle/AC1XmVt6jqguiirT8 

 

3. Thời hạn đăng ký dự thi và nộp lệ phí: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/01/2022. 

4. Lệ phí thi: 400.000 đồng 

Nộp lệ phí bằng cách chuyển tiền theo thông tin như sau: 

- Số tài khoản: 31010000872697. 

- Tên tài khoản: Trung tâm Ngoại Ngữ Đại học Nông Lâm TP. HCM.  

- Tại Ngân hàng: BIDV- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.  

- Nội dung chuyển tiền: Họ tên sinh viên  Mã số sinh viên B222.  

VD: Ghi nội dung chuyển tiền: VOVIETHUY  16123456 B222.  

( thí sinh đăng ký và hoàn tất nộp lệ phí sẽ nhận được email xác nhận từ Trung tâm chậm 

nhất sau 24 giờ).  

5. Khóa ôn tập cấp tốc dành cho Học viên Cao học: 

Trung tâm tổ chức khóa ôn tập cấp tốc dành cho Học viên Cao học (học trực tuyến vào 

các buổi tối, 18 giờ đến 20 giờ 30) từ ngày 04/01/2022 đến ngày 12/01/2022 (30 tiết).  

 

Học phí: 1.000.000 đồng  (đăng ký cùng lúc với đăng ký thi ở link trên) 

Nộp học phí bằng cách chuyển tiền theo thông tin số tài khoản ở trên.  

Nội dung chuyển tiền: Họ tên sinh viên  Mã số sinh viên B1CH1.  

VD: Ghi nội dung chuyển tiền: VOVIETHUY  16123456 B1CH1.  

6. Lưu ý: 

- Thí sinh đã đăng ký thi đợt tháng 05/2021 (kỳ thi bị hoãn do dịch bệnh) thì không cần đăng ký 

lại.  

- Thí sinh đi thi phải mang theo thẻ sinh viên và CMND/CCCD để kiểm diện. 

 

Trân trọng thông báo./. 

 

          GIÁM ĐỐC 

 

                         

 

 

  ThS. Đào Đức Tuyên 

 

https://forms.gle/AC1XmVt6jqguiirT8

