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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức ôn và thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 1 năm 2022
đối với sinh viên hệ đại học chính quy khóa 61 và 62 tại Phân hiệu
Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, cơ sở vật chất và điều kiện nhân lực
giảng dạy. Phân hiệu Trường đại học Thủy lợi thông báo về việc tổ chức ôn tập và thi
chuẩn đầu ra Tiếng Anh (cấp độ B1) đợt 1 năm 2022 đối với hệ đại học chính quy khóa
61 và 62 như sau:
1. Đối tượng: Sinh viên khóa 61,62 tại Phân hiệu
2. Kế hoạch tổ chức ôn tập:
 Thời gian ôn tập: 30/05/2022-10/06/2022 (6 buổi x 3 tiết/ buổi);
 Sinh viên đăng ký học ôn từ 24/05/2022 đến 27/05/2022 tại link sau:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW9iXMAOwloTNvnOTcxQFNmc
PeW6O05SLQ5QHs7IZtCC82dw/viewform
 Lệ phí ôn tập: 600.000đ/1 sinh viên. Sinh viên nộp về Ban Tài vụ qua tài khoản
ngân hàng trước ngày 30/05/2022, chi tiết tài khoản như sau:
Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi tại tỉnh Bình Dương
Số tài khoản: 1016479336 - Ngân hàng Vietcombank Đông Sài Gòn
Nội dung chuyển khoản: Mã sinh viên_Họ và tên_Lớp_LPOTB1_K2_21-22
3. Kế hoạch thi tổ chức thi:
 Thời gian thi: Dự kiến 18/06 và 19/06/2022;
 Sinh viên đăng ký dự thi từ 02/06/2022 đến 08/06/2022 tại
http://sinhvien.tlu.edu.vn;

trang

 Lệ phí dự thi: 300.000 đồng/1 sinh viên. Sinh viên nộp qua tài khoản ngân hàng
trước ngày 12/06/2022, nhà trường sẽ quét lệ phí vào ngày 13/06-14/06/2022, kết
thúc thời gian trên những sinh viên không nộp lệ phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách
dự thi.
Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan nghiêm
túc thực hiện nội dung thông báo này./.
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