
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

PHIẾU ĐĂNG KÝ THI NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ  
Họ và tên: ………...………….……………………………Ngày sinh: ………/………/………… 

Giới tính: ………Số CMND/Thẻ căn cước: ……………………. Điện thoại liên hệ: ………………… 

Email: …………………………………………………………………………………………………. 

Đăng ký dự thi: Ngôn ngữ: …Anh…… Hình thức thi: TRÊN MÁY TÍNH 

Hồ sơ đăng ký gồm: 01 bản sao công chứng CMND (xuất trình bản gốc để đối chiếu) và mẫu đăng ký này 

Chọn trình độ và thời gian thi trong bảng dưới đây: 

BẬC 3-4-5/6  BẬC 2/6  

        

         CA 1: Sáng Thứ Ba ngày 10.11.2020 

 

         CA 2: Chiều Thứ Ba ngày 10.11.2020 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 
                                                                                       

Người đăng ký 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Hà Nội, ngày……. tháng……. năm 2020         

  Trung tâm Khảo thí 

  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PHIẾU XÁC NHẬN NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ        

Họ và tên: ………...………….………………. Ngày sinh…/….../……. 

Giới tính: ……………. Số CMND/Thẻ căn cước…………………………… 

Đăng ký dự thi: Ngôn ngữ: …Anh…… Hình thức thi: TRÊN MÁY TÍNH 

BẬC 3-4-5/6 BẬC 2/6  

        

         CA 1: Sáng Thứ Ba ngày 10.11.2020 

 

         CA 2: Chiều Thứ Ba ngày 10.11.2020 

Ghi chú:  - Sau khi nộp hồ sơ tại Trung tâm Khảo thí, thí sinh đến Phòng 106, tầng 1, nhà A để nộp lệ phí thi 

(1.800.000đ). Thí sinh chỉ đủ điều kiện dự thi khi đã nộp đủ hồ sơ và lệ phí thi. 

- Thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sẽ được công bố vào lúc 17 giờ 00 ngày 

…06.11.2020, tại mục Thông báo trên trang web http://hanu.vn 

- Thí sinh phải mang theo Giấy tờ tùy thân, Biên lai thu tiền và Phiếu xác nhận nộp hồ sơ đăng ký thi khi đến dự 

thi. Thí sinh theo dõi Fanpage Facebook:  https://facebook.com/hanutec/ để có thông tin cập nhật về Lịch thi, 

Kỳ thi sắp tổ chức, Kết quả thi, Giấy chứng nhận kết quả tạm thời, Lịch phát chứng chỉ. 

Chứng chỉ được trả tại Phòng 113, nhà A- Đại học Hà Nội (ĐT: 0243.8544338- máy lẻ 1130).  

Hotline: 0962. 494. 215 

Email:    khaothi@hanu.edu.vn  

Website: http://tec.hanu.vn     
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Số hồ sơ:  

………… 

Hà Nội, ngày……. tháng……...năm 2020 

Trung tâm Khảo thí 

Cam kết của thí sinh: 

Tôi cam đoan và hoàn toàn chịu trách 

nhiệm về sự chính xác của ảnh và thông 

tin ghi ở trên. 

Mã hồ sơ: …………………. 

mailto:khaothi@hanu.edu.vn
http://tec.hanu.vn/

