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THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức thi thử vào lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ năm 2022 

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 

 

Năm 2022, Trường Đại học Ngoại ngữ tiếp tục tổ chức tuyển sinh trung học cơ sở 

(THCS) Ngoại ngữ theo hướng đánh giá năng lực trên nền tảng kỳ thi tuyển sinh THCS 

Ngoại ngữ năm 2020 và 2021. 

Nhằm giúp thí sinh làm quen, tiếp cận với định dạng đề thi cũng như cách thức làm 

bài thi mới đã được ban hành theo thông báo số 15/TB-THCSNN ngày 15/02/2022 của 

Nhà trường về cấu trúc bài kiểm tra tuyển sinh vào lớp 6 THCS Ngoại ngữ năm học 2022-

2023, tự tin chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh THCS Ngoại ngữ chính thức, Trường Đại học 

Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức 03 đợt thi thử vào lớp 6 THCS Ngoại ngữ. 

Thông tin chi tiết như sau: 

I. LỊCH THI THỬ VÀ HÌNH THỨC THI THỬ 

1. Thời gian các đợt thi 

Đợt thi thử Thời gian thi thử Hình thức thi thử 

1 Chủ Nhật, ngày 06/3/2022 Trực tuyến 

2 Chủ Nhật, ngày 10/4/2022 Trực tuyến 

3 Thứ Bảy, ngày 07/5/2022 Trực tuyến 

2. Thời gian thi chi tiết 

Buổi Giờ có mặt Nội dung 

Sáng 

8h00 Tập trung thí sinh, làm thủ tục dự thi và phổ biến quy chế. 

8h30 Làm bài kiểm tra Trắc nghiệm. 

9h30 Làm bài kiểm tra Tự luận. 

II. BÀI THI THỬ 

1. Bài 1: Trắc nghiệm 

Số câu:  40 câu   Thời gian: 50 phút 

- Phần KHTN và Toán 

- Phần KHXH và Tiếng Việt 

- Phần Tiếng Anh 

2. Bài 2: Tự luận 

Số phần:  03 phần   Thời gian: 50 phút 

- Phần Toán 

- Phần Tiếng Việt 

- Phần Tiếng Anh 

  



III. CÁC MỐC THỜI GIAN 

Ngày thi Đăng ký dự thi thử Nộp lệ phí thi thử 
Xem số báo danh, 

phòng thi thử 

Đợt 1  

06/3/2022 

Từ ngày 15/02/2022 - 

hết ngày 22/02/2022 

Từ ngày 23/02/2022 - 

hết ngày 25/02/2022 
Từ ngày 02/3/2022 

Đợt 2  

10/4/2022 

Từ ngày 21/3/2022 - 

hết ngày 27/3/2022 

Từ ngày 29/3/2022 - 

hết ngày 01/4/2022 
Từ ngày 06/4/2022 

Đợt 3  

07/5/2022 

Từ ngày 11/4/2022 - 

hết ngày 16/4/2022 

Từ ngày 19/4/2022 - 

hết ngày 22/4/2022 
Từ ngày 27/4/2022 

Lưu ý: 

- Nhà trường sẽ nhắn tin thông báo cho thí sinh đã đăng ký dự thi biết các thông tin 

về thời gian nộp lệ phí, thông tin số báo danh, phòng thi, các lịch tập huấn dự thi hoặc xem 

tại website Trường ĐHNN (http://ulis.vnu.edu.vn) và Trường THCS Ngoại ngữ 

(http://ums.vnu.edu.vn). Trường không gửi Giấy báo dự thi. 

- Nếu có sai sót về thông tin cá nhân, thí sinh thông báo bằng hình thức nhắn tin 

vào số điện thoại 0979292969 hoặc liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo (P107 - nhà A1 - 

ĐHNN - ĐHQGHN, Đường Phạm Văn Đồng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội). 

- Kết quả thi được công bố sau kỳ thi 10 ngày làm việc trên Website Trường ĐHNN 

và Trường THCS Ngoại ngữ. Kết quả thi của thí sinh được thông báo theo hình thức cá thể 

hóa, chỉ mang tính tham khảo và không có bất kỳ giá trị gì trong kỳ thi chính thức. 
 

IV. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỰ THI THỬ 

1. Hình thức đăng ký dự thi thử: Trực tuyến 

Thí sinh đăng ký dự thi thử bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: 

http://bit.ly/thithuums2022 

- Sau khi hết thời hạn đăng ký của từng đợt thi thử, thí sinh sẽ nhận được mã nộp lệ 

phí thi do Hội đồng thi gửi qua số điện thoại và địa chỉ email thí sinh đã đăng ký. Thí sinh 

sử dụng mã này để nộp lệ phí trong thời gian quy định. 

- Mã nộp lệ phí thi chỉ sử dụng để nộp lệ phí dự thi thử, KHÔNG PHẢI số báo danh 

dự thi của thí sinh. 

- Để thuận lợi trong công tác tổ chức thi, đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh và 

công tác phân tích kết quả, kỳ thi chỉ chấp nhận thí sinh đăng ký dự thi đủ 03 môn. 

2. Lệ phí, cách nộp lệ phí dự thi thử: 

a) Lệ phí thi: 450.000 đ/01 đợt thi gồm 02 bài thi 

(Lệ phí bao gồm: Lệ phí đăng kí dự thi và lệ phí thi, không hoàn trả nếu bỏ thi) 

b) Cách nộp lệ phí dự thi thử: 

- Thí sinh nộp lệ phí thi bằng hình thức thanh toán trực tuyến, sử dụng mã nộp lệ 

phí thi do Hội đồng thi gửi qua số điện thoại và địa chỉ email thí sinh đăng ký sau khi hết 

thời hạn đăng ký. Cách thanh toán trực tuyến được hướng dẫn chi tiết trong file đính kèm 

mail thí sinh nhận được ngay sau khi đăng ký trực tuyến thành công. 

- Thí sinh hoàn thành việc đăng ký dự thi thử, chuyển đủ tiền qua tài khoản đúng thời 

hạn trên mới được công nhận đăng ký dự thi thử thành công và được thông báo số báo 

danh, phòng thi. 
 

Nơi nhận: 

- THCS NN, P.KHTC, TTKT (để thực hiện); 

- TT. CNTT, TT&HL (để đăng web); 
- Lưu: HCTH, ĐT, Tr10. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

  

 

 

Hà Lê Kim Anh 
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HƯỚNG DẪN NỘP LỆ PHÍ THI THỬ THCS NGOẠI NGỮ 

 

Cách 1: Chuyển tiền qua các ngân hàng khác BIDV 
 

Truy cập Internet Banking từ app/ web của ngân hàng  

=> Chọn: Chuyển tiền 

=> Chọn: Chuyển tiền nhanh 24/7  

=> Chọn ngân hàng: BIDV (Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam) 

=> Số tài khoản: mã nộp lệ phí thi của học sinh do Hội đồng thi cung cấp 

=> Khi đó dòng “Người thụ hưởng” hệ thống trả về dạng:  

     HD số tiền_họ tên. (Ví dụ: HD 450000VND_NGUYEN THU QUYNH) 

=> Kiểm tra đúng tên học sinh, tại dòng “Số tiền”: gõ chính xác số tiền hệ thống 

thông báo.   

      Trường hợp gõ sai số tiền, hệ thống sẽ từ chối thanh toán. 
 

Cách 2: Chuyển tiền từ ngân hàng BIDV  
 

Trường hợp 1: Thanh toán qua ứng dụng BIDV Smartbanking (Miễn phí) 

=> Chọn mục: Thanh toán       

=> Chọn mục: Học phí_lệ phí thi_trường học    

=> Mục “Nhà cung cấp”, chọn: Trường ĐH Ngoại Ngữ  ĐHQGHN 

=> Mục “Dịch vụ”, chọn: Lệ phí 

=> Mục “Mã khách hàng”: mã nộp lệ phí thi của học sinh do Hội đồng thi cung cấp 

=> Hệ thống hiển thị số tiền phải nộp  

=> Nhập số OTP => hoàn thành quá trình nộp lệ phí. 
 

 

Trường hợp 2: Nộp tiền mặt tại quầy giao dịch của BIDV trên toàn quốc (Miễn phí) 

- Học sinh thông báo về việc nộp lệ phí cho Trường ĐH Ngoại ngữ- ĐHQGHN, cung 

cấp cho giao dịch viên mã nộp lệ phí thi của học sinh do Hội đồng thi cung cấp. 

- Học sinh cần nộp chính xác số tiền hệ thống đã thông báo, nếu không sẽ bị từ chối 

thanh toán. 
 

Lưu ý:  

-  Mọi thắc mắc về việc nộp lệ phí thi, liên hệ cô Nguyễn Thị Hải Yến - P.KHTC 

(0915 023 119) 
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