
 

THÔNG BÁO 

Về việc nhận Chứng chỉ, Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ  
 

Thực hiện Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND ngày 24/5/2021 của Ủy ban Nhân 

dân thành phố Hà Nội về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19; văn bản số 1597/UNND-KGVX ngày 25/5/2021 của Ủy ban Nhân dân thành 

phố Hà Nội về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội; Công 

văn số 1561/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 26/5/2021 của Đại học quốc gia Hà Nội về 

việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại ĐHQGHN, trước 

tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn Hà Nội, Trường Đại học Ngoại 

ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo thủ tục nhận Chứng chỉ/ Giấy chứng nhận 

năng lực ngoại ngữ (NLNN) như sau: 

1. Thí sinh đến nhận Chứng chỉ/ Giấy chứng nhận NLNN cần phải đăng ký trước theo 

đường link https://forms.gle/PRbnZxFNoXQS7DjK9  

2. Nhà trường sẽ sắp xếp và phản hồi lại cho thí sinh thời gian đến nhận Chứng chỉ/ Giấy 

chứng nhận NLNN vào thứ ba hoặc thứ năm hàng tuần từ ngày 27/5/2021 đến 16/9/2021 

tại phòng 106, Nhà A4, Trường Đại học Ngoại ngữ, đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội. 

3. Trước khi đến, thí sinh cần khai báo y tế (mẫu kèm theo) và gửi vào email 

khaothi.ulis@gmail.com. Trường hợp thí sinh không đảm bảo sức khỏe, không đến nhận 

Chứng chỉ/Giấy chứng nhận NLNN. Trường hợp thí sinh khai báo không trung thực, khi 

phát hiện ra sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

4. Khi nhận Chứng chỉ/ Giấy chứng nhận NLNN: Thí sinh phải đeo khẩu trang, sát khuẩn 

tay, xuất trình bản gốc Chứng minh thư nhân dân (hoặc căn cước công dân/ hộ chiếu) hợp 

lệ. 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

Số:         /TB-ĐHNN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2021 

https://forms.gle/PRbnZxFNoXQS7DjK9
mailto:khaothi.ulis@gmail.com


*Trường hợp nhờ người nhận Chứng chỉ/Giấy chứng nhận NLNN: Xuất trình Giấy 

ủy quyền (có xác nhận và đóng dấu đỏ của cơ quan có thẩm quyền) và nộp lại cùng Bản 

sao công chứng Chứng minh thư nhân dân (hoặc căn cước công dân/hộ chiếu) của người 

ủy quyền và người được ủy quyền (mẫu kèm theo). 

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn sức 

khỏe cho thí sinh và cộng đồng, Nhà trường đề nghị thí sinh nghiêm túc thực hiện các nội 

dung của Thông báo này./. 

Trân trọng thông báo./. 
 

 

Nơi nhận:      

- Ban Giám hiệu; 

- Các đơn vị; 

- Đăng website Trường; 

- Lưu: HCTH, TTKT, HY25. 

 HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 Đỗ Tuấn Minh 
 
 
 
 



 

                          

                ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

           TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

 

TỜ KHAI Y TẾ (HEALTH DECLARATION) 

1. Họ tên (Full name): …………………………………………………………………………………………… 

2. Giới tính (Gender)  Nam (Male)  Nữ (Female) 

3. Quốc tịch (Nationality):     Việt Nam                 Khác (Other): ………… 

4. Nơi ở hiện tại (Current address): Số nhà (No.): …………Đường (Street/Road): ……………………… 

Phường/Xã (Commune): ……………………………………………………………………………………… 

Quận/huyện (District): ………………………Tỉnh/thành phố (Province): ………………………………… 

5. Điện thoại (Phone number): ………………………………… 

TRONG VÒNG 14 NGÀY QUA ÔNG/BÀ (IN THE PAST 14 DAYS): 

6. Có về từ nước ngoài (Have you been to a foreign country outside Vietnam?):  Có (Yes)       Không (No) 

Nếu có, nêu cụ thể, kể cả nơi quá cảnh (If yes, which countries and cities, including transit?): 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ngày về/đến Việt Nam (Date of entry to Vietnam):……/………./2021 

Nơi cách ly (Quarantine place): ………………………………………………… 

7. Có sống hoặc đã đến nơi có dịch (Have you been to COVID-19 affected areas?): 

 Có (Yes) (từ ngày (time period) …./…../…..đến ngày ……/……/2021)                    Không (No) 

Nếu có, nêu cụ thể địa điểm (If yes, which areas?): 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Có tiếp xúc với người được xác định hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19 (Have you been exposed to 

suspicious or confirmed cases of COVID-19?)           

      Có (Yes) (ngày tiếp xúc (date): …./…../…..)                          Không (No) 

9. Có tiếp xúc với người từ nước ngoài về (người Việt Nam hoặc người nước ngoài) (Have you been 

exposed to people, either Vietnamese or internationals, who have been to a foreign country outside Vietnam?) 

 Có (Yes) (ngày tiếp xúc (date): …./…../…..)                          Không (No) 

10. Có triệu chứng (Have you had any of 

the following symptoms?):       

 Ho (Cough) 

 Sốt (Fever ) (………oC) 

 Khó thở (Difficulty breathing)         

 Đau họng (Sore throat) 

 Khác (Other): ………… 

 Không có triệu chứng (No symptoms) 

Tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về thông tin đã cung cấp. 

(I hereby certify under penalty of perjury that all information provided on this form is true and correct to 

the best of my knowledge.) 

 

  

 

 

 

  

                              Hà Nội, ngày …… tháng ……năm 2021 

                    Người khai thông tin 

                    (Ký và ghi rõ họ tên – Signature and full name) 

 

 

 

                     ………………………. 
 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY ỦY QUYỀN  

- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành. 

 ...................................... , ngày ...... tháng ...... năm 20.......; chúng tôi gồm có: 

I. BÊN ỦY QUYỀN 

Họ và tên: ....................................................................................................................................... 

Ngày tháng năm sinh:...................................................................................................................... 

Số CMND:  ............................................. Cấp ngày: ................................ Nơi cấp:......................... 

Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................................... 

Số điện thoại:.................................................................................................................................. 

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

Họ và tên: ....................................................................................................................................... 

Ngày tháng năm sinh:...................................................................................................................... 

Số CMND:  ............................................. Cấp ngày: ................................ Nơi cấp:......................... 

Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................................... 

Số điện thoại:.................................................................................................................................. 

III. LÝ DO ỦY QUYỀN 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

IV. NỘI DUNG ỦY QUYỀN 

Nhận Chứng chỉ/ Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

Ngày thi:......../.........../20............ Số báo danh:....................... Ngoại ngữ:..................................  

đạt bậc:........................ 

V. CAM KẾT 

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở 

trên. 

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết. 

* Nộp bản CMTND công chứng của người ủy quyền và người được ủy quyền kèm theo giấy ủy 

quyền có đóng dấu xác nhận của chính quyền địa phương hoặc văn phòng công chứng. 

BÊN ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

………………….. 

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

………………….. 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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