
     ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
             Số: 711 /TB-ĐHNN    Hà Nội, ngày 14 tháng 6  năm 2017 

 

THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức nhập học hệ chuyên, nhận đơn phúc khảo và thông tin tuyển sinh  

hệ không chuyên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2017 
 

 
Căn cứ kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2017, Hội đồng tuyển sinh THPT 

Chuyên Ngoại ngữ Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo: 

1.  Nhập học hệ chuyên: 

 Thí sinh trúng tuyển nhập học vào ngày 28/06/2017(từ 8h00 đến 17h00) tại Hội trường Vũ Đình 
Liên – Khoa Pháp - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN (nhận giấy triệu tập khi nhập học)  
 Khi nhập học thí sinh cần mang theo: 

(1) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS;  
(2) Học bạ THCS (bản chính);  
(3) Bản sao công chứng giấy khai sinh;  
(4) Sơ yếu lí lịch có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa phương hoặc thủ 

trưởng cơ quan nơi bố hoặc mẹ công tác;  
(5) Sổ tay đoàn viên (nếu có);  
(6) 05 ảnh 4 x 6;  
(7) Các khoản tiền: 600.000 đồng (tạm thu học phí), 194.000 đồng (tiền Bảo hiểm thân thể 3 năm). 

Lưu ý:  
1. Không nhận hồ sơ photo hoặc chuyển qua đường bưu điện. 
2. Nhà trường chỉ tổ chức nhập học và nhận hồ sơ trong 01 (một) ngày duy nhất. 
3. Học sinh có thể bổ sung các giấy tờ còn thiếu sau khi nhập học. 

2. Nhận đơn phúc khảo: 

  Thời gian nhận đơn xin phúc khảo: từ 15h00 ngày 14/06/2017 đến 16h30 ngày 18/06/2017       
(cả ngày thứ bảy và chủ nhật). 

Lệ phí: 100.000đ/1 môn. 
Địa điểm nộp đơn: Văn phòng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ-Trường ĐHNN – ĐHQGHN, 

Đường Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 
    (Mẫu đơn phúc khảo nhận tại Văn phòng THPT Chuyên Ngoại ngữ hoặc tải trên website: 

www.ulis.vnu.edu.vn) 
Công bố kết quả phúc khảo trước ngày 24/06/2017 tại Website trường Đại học Ngoại ngữ: 

www.ulis.vnu.edu.vn và Website THPT Chuyên Ngoại ngữ http://flss.edu.vn/ 
3. Thông tin tuyển sinh hệ không chuyên: 

- Trước 17h00 ngày 29/06/2017, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐHNN – ĐHQGHN sẽ thông báo cụ 
thể về tuyển sinh hệ không chuyên bao gồm chỉ tiêu từng ngành và điều kiện nộp đơn xét tuyển. 

- Thời hạn nộp đơn xét tuyển: từ 15h00 ngày 30/6/2017  đến 16h00 ngày 03/07/2017. 
- Địa điểm: Văn phòng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.  
- Công bố điểm chuẩn hệ không chuyên: trước 17h00 ngày 04/07/2017 
-Nhập học hệ không chuyên: ngày 08/07/2017 tại Hội trường Vũ Đình Liên – Khoa Pháp - Trường 

Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN. 
 
 
Nơi nhận: 
- ĐHQGHN (để báo cáo); 
- Trường THPT CNN, phòng KHTC (để thực hiện); 
- Lưu: HCTH, ĐT, Vh08. 

HIỆU TRƯỞNG 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 
(Đã ký) 

 
 

Đỗ Tuấn Minh 
 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI  HỌC NGOẠI NGỮ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Hà Nội, ngày         tháng        năm 2017 
 

Số thứ tự trong sổ thu : 
 

ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI 
TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CNN NĂM 2017 

 
Họ và tên thí sinh : ..................................................................................................... 

Ngày sinh :         /          /    Số báo danh : ....................phòng thi :  ..................  

Điện thoại liên hệ (bắt buộc phải có):....................................................................... 

Đề nghị phúc khảo môn: (đánh dấu (X) vào môn đề nghị phúc khảo) 

Môn thi  ĐGNL Văn & KHXH ĐGNL Toán & KHTN ĐGNL Ngoại ngữ 

Điểm công bố    

Xin phúc khảo    

Thi bằng tiếng: . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  

 Tổng số môn đề nghị phúc khảo :..........môn x 100.000 đ .......................... 
Bằng chữ :.......................................................................................................... 

Thí sinh kí tên 
 
 
 
 
 
    GIẤY BIÊN NHẬN     Số TT: 
 

Hội đồng tuyển sinh lớp 10 THPT CNN năm 2017 nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển 

sinh của thí sinh :  ............................................................................................. 

Sinh ngày : ................................................................    Số báo danh : ......................... 

Đề nghị phúc khảo: (đánh dấu (X) vào môn đề nghị phúc khảo) 

Môn thi  Văn Toán Ngoại ngữ 
Môn phúc khảo    

 
Tổng số :   môn x 100.000 đ =      

Kết quả phúc khảo công bố trước ngày 24/6/2017 tại Website : www.ulis.vnu.edu.vn 

Người nhận 

 
 


