
TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HĐT CHUẨN ĐẦU RA  

TIN HỌC, NGOẠI NGỮ 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /QyĐ-ĐHSPNTTW Hà Nội , ngày 08  tháng 4 năm 2022 
 

QUY ĐỊNH 
Thời gian hiệu lệnh thi, nhiệm vụ công tác tổ chức của ban coi thi,  

chấm thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ CĐR.01.21-22 năm học 2021 - 2022 
 

 

 

 NGÀY 16/4/2022 

- Tổ chức thi môn Tin học tại nhà E; 

+ Phòng thi Lý thuyết: E403, E405 

 + Phòng thi Thực hành: E401, E402 

 Buổi sáng: 

 - 7h30 cán bộ tham gia coi thi có mặt tại phòng Hội đồng, Ban chỉ đạo điều 

hành theo quy định thời gian hiệu lệnh như sau: 

- Phòng thi 01, 02, 03, 04 tập trung 7h30 tại tầng 4 nhà E; 

Thời gian hiệu lệnh: 

Thời 

gian 
Nội dung, nhiệm vụ Ghi chú 

 

7h30 

 

Ban coi thi, cán bộ coi thi, cán bộ giảng viên tham 

gia tổ chức thi chuẩn đầu ra tập trung tại Phòng Hội 

đồng.  

Hội đồng thi tổ chức thi. 

Phòng E404 

7h45 

Các phòng thi làm thủ tục bóc đề thi trước thời gian 

tính giờ thi 05’ (lập biên bản và kiểm tra số lượng 

đề). 

Đại diện TS 

chứng kiến và ký 

vào biên bản. 

8h00 

Phòng thi 01,02 (E401,E402, E403, E405) 
Thi Thực hành, 

Lý thuyết 

Phòng thi 03, 04 (E403, E405, E401, E402) 
Thi Lý thuyết, 

Thực hành 
 

 Buổi chiều 

 - 13h00 cán bộ tham gia coi thi có mặt tại phòng Hội đồng, Ban chỉ đạo điều 

hành theo quy định thời gian hiệu lệnh như sau: 

 - Tổ chức thi môn Tin học tại nhà E; 

 - Phòng thi 05, 06, 07, 08 tập trung 13h00 tại tầng 4 nhà E 

Thời gian hiệu lệnh: 
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Thời 

gian 
Nội dung, nhiệm vụ Ghi chú 

 

13h00 

 

Ban coi thi, cán bộ coi thi, cán bộ giảng viên tham 

gia tổ chức thi chuẩn đầu ra tập trung tại Phòng Hội 

đồng.  

Hội đồng thi tổ chức thi. 

Phòng E404 

13h15 

Các phòng thi làm thủ tục bóc đề thi trước thời gian 

tính giờ thi 05’ (lập biên bản và kiểm tra số lượng 

đề). 

Đại diện TS 

chứng kiến và ký 

vào biên bản. 

13h30 

Phòng thi 05, 06 (E401,E402, E403, E405) 
Thi Thực hành, 

Lý thuyết 

Phòng thi 07, 08 (E403, E405, E401, E402) 
Thi Lý thuyết, 

Thực hành 

 

 NGÀY 17/4/2022 

 Buổi sáng: 

 - 7h30 cán bộ tham gia coi thi có mặt tại phòng Hội đồng (E504), Ban chỉ đạo 

điều hành theo quy định thời gian hiệu lệnh như sau: 

 - Tổ chức thi môn Tiếng Anh tại nhà E; 

 - Thi kỹ năng (nghe, đọc, viết) tại phòng : E403, E405, E501, E502, E503, 

E505, E506, E507. 

 - Phòng thi 01,02,03, 04, 05, 06, 07, 08 tập trung 7h30 tại tầng 5 nhà E 

 Thời gian hiệu lệnh: 
 

 

 Buổi chiều 

 Sinh viên tập trung tại phòng: E501, E502, E503 

Thời 

gian 
Nội dung, nhiệm vụ Ghi chú 

 

7h30 

 

Ban coi thi, cán bộ coi thi, cán bộ giảng viên tham 

gia tổ chức thi chuẩn đầu ra tập trung tại Phòng Hội 

đồng.  

Hội đồng thi tổ chức thi. 

Phòng E405 

7h55 

Các phòng thi làm thủ tục bóc đề thi trước thời gian 

tính giờ thi 05’ (lập biên bản và kiểm tra số lượng 

đề). 

Đại diện TS 

chứng kiến và ký 

vào biên bản. 

8h00 Phòng thi Tiếng Anh: 01,02,03,04, 05, 06, 07, 08 
Thi kỹ năng 

(Nghe, đọc, viết) 
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 Phòng thi kỹ năng (Nói): E505, E506, E507 

 - Phòng thi 01,02,03, 04, 05, 06, 07, 08 tập trung 13h00 tại tầng 5 nhà E 

 

 

 NGÀY 23/4/2022 

- Tổ chức thi môn Tin học tại nhà E; 

- Phòng thi Lý thuyết: E403, E405 

- Phòng thi Thực hành: E401, E402 

 Buổi sáng: 

 - 7h30 cán bộ tham gia coi thi có mặt tại phòng Hội đồng, Ban chỉ đạo điều 

hành theo quy định thời gian hiệu lệnh như sau: 

- Phòng thi 09, 10, 11, 12 tập trung 7h30 tại tầng 4 nhà E; 

Thời gian hiệu lệnh: 

Thời 

gian 
Nội dung, nhiệm vụ Ghi chú 

 

7h30 

 

Ban coi thi, cán bộ coi thi, cán bộ giảng viên tham 

gia tổ chức thi chuẩn đầu ra tập trung tại Phòng Hội 

đồng. Hội đồng thi tổ chức thi. 

Phòng E404 

7h45 

Các phòng thi làm thủ tục bóc đề thi trước thời gian 

tính giờ thi 05’ (lập biên bản và kiểm tra số lượng 

đề). 

Đại diện TS 

chứng kiến và ký 

vào biên bản. 

8h00 

Phòng thi 09,10 (E401,E402, E403, E405) 
Thi Thực hành, 

Lý thuyết 

Phòng thi 11, 12 (E403, E405, E401, E402) 
Thi Lý thuyết, 

Thực hành 
 

 

 Buổi chiều 

 - 13h00 cán bộ tham gia coi thi có mặt tại phòng Hội đồng, Ban chỉ đạo điều 

hành theo quy định thời gian hiệu lệnh như sau: 

 - Tổ chức thi môn Tin học tại nhà E; 

 - Phòng thi 13, 14, 15, 16 tập trung 13h00 tại tầng 4 nhà E 

Thời gian hiệu lệnh: 

 

 

Thời 

gian 
Nội dung, nhiệm vụ Ghi chú 

13h30 Phòng thi Tiếng Anh: 01,02,03, 04, 05, 06, 07, 08 
Thi kỹ năng  

(Nói) 
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Thời 

gian 
Nội dung, nhiệm vụ Ghi chú 

 

13h00 

 

Ban coi thi, cán bộ coi thi, cán bộ giảng viên tham 

gia tổ chức thi chuẩn đầu ra tập trung tại Phòng Hội 

đồng. Hội đồng thi tổ chức thi. 

Phòng E404 

13h15 
Các phòng thi làm thủ tục bóc đề thi trước thời gian 

tính giờ thi 05’ (lập biên bản và kiểm tra số lượng đề). 

Đại diện TS 

chứng kiến và ký 

vào biên bản. 

13h30 

Phòng thi 13, 14 (E401,E402, E403, E405) 
Thi Thực hành, 

Lý thuyết 

Phòng thi 15, 16 (E403, E405, E401, E402) 
Thi Lý thuyết, 

Thực hành 

 

 NGÀY 24/4/2022 

 Buổi sáng: 

 - 7h30 cán bộ tham gia coi thi có mặt tại phòng Hội đồng (E504), Ban chỉ đạo 

điều hành theo quy định thời gian hiệu lệnh như sau: 

 - Tổ chức thi môn Tiếng Anh tại nhà E; 

 - Thi kỹ năng (nghe, đọc, viết) tại phòng : E403, E405, E501, E502, E503, 

E505, E506, E507. 

 - Phòng thi 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tập trung 7h30 tại tầng 5 nhà E 

 Thời gian hiệu lệnh: 
 

 

 Buổi chiều 

 Sinh viên tập trung tại phòng: E501, E502, E503 

 Phòng thi kỹ năng (Nói): E505, E506, E507 

 - Phòng thi 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tập trung 13h00 tại tầng 5 nhà E 

Thời 

gian 
Nội dung, nhiệm vụ Ghi chú 

 

7h30 

 

Ban coi thi, cán bộ coi thi, cán bộ giảng viên tham 

gia tổ chức thi chuẩn đầu ra tập trung tại Phòng Hội 

đồng. Hội đồng thi tổ chức thi. 

Phòng E404 

7h55 
Các phòng thi làm thủ tục bóc đề thi trước thời gian 

tính giờ thi 05’ (lập biên bản và kiểm tra số lượng đề). 

Đại diện TS 

chứng kiến và ký 

vào biên bản. 

8h00 Phòng thi Tiếng Anh: 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
Thi kỹ năng 

(Nghe, đọc, viết) 
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Nơi nhận: 

 - HĐT, Ban TK; 

 - Các đơn vị liên quan; 

 - Lưu VT, ĐT (10). 
 

 HIỆU TRƯỞNG 

 
 

  
 
 

  PGS.TS. Đào Đăng Phượng 
 

Thời 

gian 
Nội dung, nhiệm vụ Ghi chú 

13h30 Phòng thi Tiếng Anh: 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
Thi kỹ năng  

(Nói) 


