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KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH 

ĐỢT I, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020 - 2021 
 

I. Đối tượng dự thi 

Sinh viên đại học khóa ĐH5, ĐH6, ĐH7, ĐH8 Trường Đại học Tài nguyên 

và môi trường Hà Nội. 

II. Mục tiêu, nguyên tắc tổ chức thi 

1. Tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh với mục tiêu đánh giá năng lực ngoại 

ngữ đối với sinh viên trước khi tốt nghiệp theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam tương ứng với trình độ đào tạo. 

2. Việc tổ chức thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh phải đảm bảo nguyên tắc 

đúng quy chế, trung thực, chính xác, khách quan, minh bạch, phản ánh đúng năng 

lực ngoại ngữ của sinh viên. 

III. Nội dung, hình thức thi 

Sinh viên trình độ đại học yêu cầu đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tối thiểu phải 

đạt bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (điểm quy đổi 

450 điểm Toeic). 

Bài thi gồm 2 kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu, thi độc lập và có thang điểm riêng. 

Kỹ năng nghe hiểu với 100 câu hỏi trắc nghiệm. Thi trên máy vi tính, thời 

gian làm bài 45 phút. 

Kỹ năng đọc hiểu với 100 câu hỏi trắc nghiệm.Thi trên máy vi tính, thời gian 

làm bài 75 phút. 

IV. Hội đồng thi và Ban thanh tra thi 

 1. Hội đồng thi 

Hội đồng thichuẩn đầu ra tiếng Anh gồm Chủ tịch Hội đồng thi là Giám đốc 

Trung tâm Hợp tác đào tạo và Hướng nghiệp sinh viên; Ủy viên Hội đồng thi là lãnh 

đạo các phòng: Đào tạo, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Bộ môn Ngoại 

ngữ; Trung tâm Thư viện và Công nghệ thông tin. 

Hội đồng thi chuẩn đầu ra tiếng Anh do Trung tâm Hợp tác đào tạo và Hướng 

nghiệp sinh viên phối hợp với các đơn vị liên quan dự kiến thành viên và dự thảo 

Quyết định trình Hiệu trưởng phê duyệt. 

2. Ban thanh tra thi: 

Ban thanh tra thi chuẩn đầu ra tiếng Anh gồm Trưởng ban và 02 ủy viên. 

Trưởng ban là lãnh đạo Phòng Thanh tra Giáo dục và Pháp chế, ủy viên là chuyên 
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viên thuộc Phòng Thanh tra Giáo dục và Pháp chế. 

Ban thanh tra thi chuẩn đầu ra tiếng Anh do Phòng Thanh tra Giáo dục và 

Pháp chế dự kiến thành viên và dự thảo Quyết định trình Hiệu trưởng phê duyệt. 

V. Kế hoạch tổ chức thi 
 

STT 

Thời gian 

Hình thức thi Phòng thi Mã lớp thi Ghi chú 
Thứ/ngày Giờ 

1 
Chủ Nhật 

11/4/2021 
17h30-19h30 

Thi trắc nghiệm 

trên máy vi tính 

A.801 TA.07   

A.802 TA.08   

A.803 TA.09   

2 
Chủ nhật 

25/4/2021 
17h30-19h30 

Thi trắc nghiệm 

trên máy vi tính 

A.901 TA.01   

A.902 TA.02   

A.903 TA.03   

A.904 TA.04   

A.906 TA.05   

A.910 TA.06   

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch Hội đồng Trường (để b/c); 

- Các phòng: ĐT, KT&ĐBCLGD, TTGD&PC; 

- Trung tâm TV&CNTT; 

- Bộ môn Ngoại ngữ; 

- Lưu: VT, TTHTĐT&HNSV. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Vũ Danh Tuyên 
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