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THÔNG BÁO  
Về việc công nhận chứng chỉ năng lực ngoại ngữ để xét miễn học, 

 ghi điểm học phần thực hành tiếng, công nhận CĐR ngoại ngữ chuyên  

và xét học vượt cho sinh viên diện xét tuyển theo Kết quả thi THPT năm 2021 

 
Căn cứ Quy định về việc công nhận các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ để xét miễn học, ghi 

điểm các học phần thực hành tiếng (THT) và công nhận chuẩn đầu ra (CĐR) ngoại ngữ chuyên tại 

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 2158/QĐ-ĐHNN ngày 

05 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, 

 

Trường ĐHNN thông báo kế hoạch công nhận chứng chỉ để xét miễn học, ghi 

điểm học phần thực hành tiếng, công nhận chuẩn đầu ra (CĐR) ngoại ngữ chuyên 

cho sinh viên QH2021F1 diện xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh 

Đại học năm 2021, cụ thể như sau:  

1. Sinh viên thuộc các đối tượng đáp ứng các điều kiện theo Quyết định số 

2158/ĐQ-ĐHNN ngày 05/9/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHNN, có nguyện vọng 

đăng ký miễn học, ghi điểm các học phần thực hành tiếng của năm thứ nhất (1A, 1B, 

2A, 2B), xét công nhận chuẩn đầu ngoại ngữ chuyên, xét học vượt lên năm thứ 2, 

đăng ký theo đường link https://bit.ly/hocvuot211 từ ngày 19/9/2021 đến hết ngày 

26/9/2021. 

2. Căn cứ đăng ký của sinh viên cùng các minh chứng sinh viên nộp trong Hồ sơ 

nhập học, nhà trường tiến hành xếp lớp học phù hợp.  

- Sinh viên đăng ký học vượt lên năm thứ 2, sẽ theo học các lớp học phần THT 

của năm thứ hai và các lớp học phần chung của năm nhất. 

- Sinh viên được miễn học các học phần THT, không đăng ký học vượt, không 

phải tham gia các lớp học các lớp học phần THT, sinh viên chỉ đăng ký học các lớp 

học phần chung. 
 

 

 Trân trọng thông báo./. 

 
 

 
 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Sinh viên trúng tuyển diện XT; 

- Các đơn vị đào tạo (để thực hiện); 

- P. KHTC (để phối hợp); 

- P. CT&CTHSSV (để phối hợp); 

- Lưu: HCTH, ĐT, Lh12.  

   

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG  

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thúy Lan 
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