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TP. Hồ Chí Minh, ngày  27  tháng 01  năm 2021 

 

THÔNG BÁO                                                                                                                            

V/v TỔ CH C  N VÀ THI CH  N Đ   RA HỌC PH N TIẾNG ANH  

( Đợt cuối) 
 

1. Thời gian và địa điểm ôn:  

- Thời gian: Ngày 18, 19, 20 tháng 03 năm 2021. Sáng từ 7h30 đến 11h10, chiều từ 

13h đến 16h40. 

- Địa điểm ôn: Cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM 

2. Thời gian và địa điểm thi: 

     - Thời gian: Sáng ngày 21 tháng 03 năm 2021  Ch  nhật . 

     - Địa điểm thi: Cơ Sở 2, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Ch  Minh, số 288 đường 

Đ   u n H p, phường Phư c Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Ch  Minh. 

3. Đối tượng dự thi: 

    Sinh viên học trình độ đại học  hệ ch nh quy và vừa làm vừa học  từ khóa tuyển sinh 

năm 2017 trở về trư c chưa thi, thi chưa đạt hoặc không có chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra 

học phần tiếng Anh theo quy định. 

4. Nội dung thi: 

    - Bài thi thứ nhất: Kỹ năng đọc hiểu, thời gian thi 75 phút. 

    - Bài thi thứ hai: Kỹ năng nghe, thời gian thi 45 phút. 

5. Hồ sơ dự thi, lệ phí ôn và thi 

- Hồ sơ dự thi: 

      Sinh viên nộp 1 ảnh làm thẻ 3 x 4 cm. Ảnh chụp không quá 3 tháng kể từ ngày thi, 

mặt sau c a ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh c a sinh viên dự thi để làm Phiếu dự 

thi. 

- Học ph  ôn: 598.000 đ/ sinh viên 

- Lệ ph  thi:  250.000 đồng/ sinh viên 

- Địa điểm làm, nộp hồ sơ dự thi và lệ ph  ôn và thi: Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT 

c a Trường tại Cơ sở 1, gặp thầy Hàn Văn Tiến, số điện thoại: 097.5984669, email: 

hantiendhvh@gmail.com 

- Thời gian nộp học ph  và lệ ph  thi: Từ ngày ra thông báo đến trư c 17h ngày 18 

tháng 03 năm 2021   trừ các ngày thứ bảy, ch  nhật, lễ, tết . 

6. Yêu cầu: 

   - Sinh viên đăng ký học ôn thi để có kiến thức dự thi đạt kết quả tốt. 

mailto:hantiendhvh@gmail.com


- Sinh viên đến Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT c a Trường tại Cơ sở 1 nhận Giấy báo 

thi vào ngày 18 tháng 03 năm 2021. Khi nhận Giấy báo thi phải xuất trình 

CMND/CCCD hoặc thẻ Sinh viên còn rõ n t. 

  
 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu  để chỉ đạo ; 

- Khoa KTCB, BP. ĐT, Phòng HCTH (để phối hợp thực hiện); 

- Các Khoa, Bộ môn (để phối hợp thông báo cho SV biết); 

- Sinh viên học trình độ đại học từ khóa tuyển sinh năm 2017 trở 
về trư c (để biết và đăng ký dự thi); 

- Lưu: VT, HCTH. 

HIỆ  TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thế Dũng 

 


