BO GIAO DTJC vA DAO TIO
DiJ HQC THAI NGUYEN

CQNG HOA xA HO! CHU NGHTA VIET NAM
Dc 1p - Tij do - Hinh phüc

S6: b53 /DHTN-DT

Thai Nguyen, ngay thang 5 nám 2022

V/v k hoach thi dánh giá NLNN
theo KNLNN 6 bc dUng cho Vit
Nam dành cho thI sinh dr tuyên dão
tao trmnh d thac sT tai DHTN, dcjt thi
tháng 5 näm 2022
KInh giri: - Các Ban chirc näng
- Các tnxmg dai h9c thành viên
- Trtiing Ngoi ngir
- Khoa Qu6c th
- Trung tam Khão thI Va quãn 1 chit luçing giáo di,ic
Thirc hin k hoach tuyn sinh sau dai hQc nàm 2022, Dai h9c Thai Nguyen to
chirc kI thi dánh giá nAng 1irc ngoi ngü theo khung nàng lirc ngoi ngü 6 b.c dUng cho
Vit Nam nhm tao diu kin cho các thi sinh chua dU diu kin nAng 1irc ngoi ng, dqt
thi tháng 5 näm 2022. Giám d6c Dai hQc Thai Nguyen thông báo k hoach thi dánh giá
näng 1irc ting Anh theo khung näng 1irc ngoi ngü 6 bc thing cho Vit Nam, dqt thi
thãng 5 nàm 2022 nhix sau:
STT

Ni dung cong vic chInh
ThM gian
Cong tác chuân bi cho k' thi
Cong tác biên son d cucmg, dung thrc
thi dánh giá näng 1rc ngoi ngü theo
Tir ngày 29/3
khung nAng 1?c ngoai ngt 6 bc dUng
cho Vit Nam

Don vi thc hin

9

dirng
- Hi dng
d cuong, dung thirc
-BanDaotao
xay

1.2

•Thu h sci dng k dr thi dánh giá nàng TU ngày 06/4 1rc ngoi ngü theo khung nãng 1rc
29/4/2022
ngoi ngü 6 bc dUng cho Vit Nam

- Ban Dào tao

13

Quyt djnh nhân sir tham gia Hi ding
thi (HDT), Ban Thu k, Ban Thanh tra Tr ngãy 04/5 thi và b may cUa HDT, gUi các dcm vj 06/5/2022
và cá. nhân lien quan.

- Ban Dào tio
- Ban Thanh tra

1.4

15

GUi van bàn báo d nghj cong an tinh
Thai Nguyen ph6i hçrp giUp d bão dam
an toàn cho kS' thi.
B6 tn phân Cong nhim vi cho các nhàn
sr tham gia các khâu: Thanh tra d thi,
Thanh tra coi thi, Thanh tra lam phach,
Thanh tra chm thi.

TU ngày
04/5/2022
Ti'r ngày
05/5/2022

-Ban Thuk

- Ban Thanh tra

16
•

Cong b thông tin thi (danh sách thI sinh,
s6 báo danh, phông thi, dja dim thi) trén
trang web: http://sdh.tnu.edu.vn
và
http://www.tnu.edu.vn
Lam the dir thi, tp ãnh, s.p xp danh
sách phông thi.

Tir ngày 05/5 06/5/2022
- Ban Dào tao
- Ban Thu k
Tr ngày 05/5 06/5/2022

17
•

Kim tra cong tác chun bj ca th 4t Tü ngày
chAt kS' thi.
06/5/2022

-Ban Thuk

1.8

Xây dirng các vAn bàn, biu mu phijc Tir ngày 05/5 06/5/2022
vi cOng tác coi thi.

- Ban Dào tao
- Ban Thu k HDT

II.

In sao

21

ChuAn b co sy vat chAt tai dla dim lAm
d thi, gm có: phong cho can bO in Tr ngày
sao d& phong an, phOng lam d thi, 05/5/2022
phong in sao d thi.

2.2

In sao d thi
s6 krcing: Dr kin 15 nguii.

III.

Ti chi'rc thi

3.1

Nhn và bàn giao d thi;
Dja dim: Tai Ban Coi thi

3.2

H9p HOi dng thi, G9i thI sinh vao
phong thi, ph bin lai quy ch thi, thI
Tr 7h00 ngày
sinh chinh sira thông tin sai sot (nlu co)
07/5/2022
huàng dk thI sinh th%rc hin các thao
tác trén may tInh.

- HDT, Ban Thu k
- Ban Thanh tra
- Ban Coi thi

3.3

T chrc thi dánh giá nAng lrc ting
Tü 8h00-llhOO
Anh theo khung nAng 1rc ngoi ngft 6
ngày 07/5/2022
bc dung cho Vit Nam (theo ljch thi).

- HDT, Ban Thu k
- Ban Thanh tra
- Ban Coi thi

IV.

Châm thi

41

Quyt djnh thAnh 1p Ban chAm thi, Ban Tr ngày
04/5/2022
phách

4.2
4.3
4.4
4.5

Tr ngày 06/5 07/5/2022
6h30 ngày
07/5/2022

ChuAn b biu mu và van bàn huOng Tir ngày
04/5/2022
dn chAm thi.
Tr ngày
Chuk bj dja dim chAm thi
05/5/2022
Tr 13h30 ngày
T chi'rc lam phách bài thi.
07/5/2022
Trngày
T chirc chAm thi.

- Khoa Quc té

- Ban D thi

- Ban D thi
- Ban coi thi

- HDT, Ban Thu k
- Ban Dào tao
- Ban Thu k
- Khoa Quc t
-Ban phách
- Ban ChArn thi

..IHO
INGUYE

4.6

Kim tra và nh

V.

Thông báo kt qua thi

5.1

Thông báo kt qua thi.

Noinh?in:

dim thi

07/5/2022
Tirngày
07/5/2022
Tr ngày
08/5/2022

-BanThukchmthi;
- T may tInh.

Ban Thu k2 HDT

KT. GIAM oOc

-Nhutrén;
- Ban Giám dc;
- Luu VT, DT.

Nguyn Hfru Cong

