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    TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09  năm 2016 

THÔNG BÁO 
(V/v Tổ chức thi lại phần thi nghe cho các SV thi ca 1 tại phòng thi B311 đã tham gia kỳ thi 

phân loại đầu vào ngày 11/09/16) 

 

Kính gởi: Trưởng các Đơn vị, các Tư vấn viên và Sinh viên 

Căn cứ vào kết quả kỳ thi phân loại Anh văn đầu vào ngày 11/09/16; 

Do có sự nhầm lẫn của Giám thị ở Ca 1 tại phòng thi B311 trong phần thi Nghe nên Sinh viên 

ở Ca 1 tại phòng thi này không được nghe hoàn tất bài thi nghe của mình. Phòng Đào tạo sẽ phối 

hợp với tập đoàn iGroup tổ chức thi lại phần thi Nghe cho tất cả các sinh viên tham gia kỳ thi phân 

loại Anh văn đầu vào ngày 11/09/16 ở Ca 1 tại phòng thi B311 cụ thể như sau:  

 

1. Thành phần dự thi: Bao gồm tất cả các Sinh viên đã tham dự kỳ thi phân loại Anh văn đầu 

vào ở Ca 1 ngày 11/09/16 tại phòng thi B311.   

2. Hình thức thi: Thi TN lại phần Nghe  -Thời gian làm bài: 45 phút  

3. Ngày thi: Ngày thứ 5 (22/09/2016): Từ 18g đến 18g45  

4. Phòng tổ chức thi: A2-201. 

5. Danh sách sinh viên theo phòng thi:  

Danh sách sinh viên theo phòng thi giống như danh sách sinh viên ở Ca 1 tại phòng thi B311 

trong ngày thi 11/09/16.  

 

Trân trọng cảm ơn./. 

Lưu ý:  

 Những sinh viên ở Ca 1 tại phòng thi B311 trong ngày thi 11/09/16 nếu không tham gia thi 

lại phần thi nghe vào ngày 22/09/2016, phòng Đào tạo sẽ giữ lại kết quả cũ cho sinh viên. 

 Khi đi thi Sinh viên nhớ mang theo Bút chì, Tẩy; 

 Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 30 phút để làm thủ tục dự thi (SV nhớ mang theo 

CMND để đối chiếu). 
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Nơi nhận: 
- BGH - để biết; 

- Các Khoa:Thông báo cho SV; 

- Đưa lên trang Online; 

- Lưu Đào tạo.  


