
 

THÔNG BÁO 

Về việc hoãn tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ  

ngày thi 08 và 09/5/2021 
 

 

Căn cứ Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 29/4/2021 về tăng cường thực hiện 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội; Công điện số 05/CĐ-UBND 

ngày 2/5/2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành 

phố sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia 

Hà Nội thông báo: 

1. Hoãn tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ ngày 08/5 và 09/5/2021 cho tới khi 

có thông báo mới, thời gian thi sẽ thông báo trước ngày tổ chức thi 01 tuần (trước 05 

ngày làm việc) trên trang http://vstep.vn 

2. Trường hợp bất khả kháng, thí sinh không thể tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại 

ngữ khi có thông báo mới, thí sinh sẽ được rút hồ sơ và lệ phí thi trong 02 ngày (ngay 

thời điểm có thông báo lịch thi) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. Các 

bước rút hồ sơ và lệ phí thi: 

+ Bước 1: Thí sinh mang cuống phiếu thu hồ sơ (biên lai chuyển tiền nếu chuyển khoản), 

giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMTND/Thẻ CC/ Hộ chiếu) đến phòng 106, Nhà A4-ĐHNN 

nhận lại hồ sơ. 

+ Bước 2: Thí sinh mang hồ sơ đến phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng 202, Nhà A1- 

Trường Đại học Ngoại ngữ nhận lại lệ phí thi. 

+ Đối với thí sinh nộp hồ sơ miễn phí thi: Nhận lại hồ sơ tại Phòng 106- Nhà A4- Trường 

Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN. 

 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

Số: 590/TB-ĐHNN 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2020 

KHẨN 

http://vstep.vn/


Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn Hà Nội, Nhà 

trường đề nghị các thí sinh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến 

cáo của Bộ Y tế và thường xuyên cập nhật các thông báo liên quan tới việc tổ chức thi 

Đánh giá năng lực ngoại ngữ trên trang http://vstep.vn 

Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại: 024.62601376 

Trân trọng thông báo./. 

 
 

 

Nơi nhận:      

- PA03,Cục QLCL, Ban ĐT ĐHQGHN; 

- Ban Giám hiệu; 

- Các đơn vị ĐT trong ĐHQGHN;                                         

- Các đơn vị; 

- Đăng website Trường; 

- Lưu: HCTH, TTKT, HY35. 
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