
 

 

 

 

 Kính gửi: - Ban cán sự các lớp 

   - Sinh viên các khóa 47, 48, 49 và 50 trong toàn trường 

 

 Nhằm đáp ứng nhu cầu ôn tập thi thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên bậc 

2/6 và 3/6 (A2 và B1) đợt 6 năm 2017 của trường Đại học Ngoại ngữ. Trung tâm tin học 

và Bồi dưỡng ngoại ngữ - Trường Đại học Nông Lâm liên kết với Trường Ngoại Ngữ tổ 

chức các lớp ôn thi chứng chỉ tiếng Anh bậc 2/6 (A2) và bậc 3/6 (B1). 

1. Quyền lợi của học viên 

 - Ôn tập và giải các đề thi mẫu (30 tiết) 

 - Cấp tài khoản ôn tập online 2 tháng và thi thử 10 đề thi 

 - Giảng viên của Trường Đại học Ngoại Ngữ giảng dạy 

 - Học tại Trường Đại học Nông Lâm.  

2. Hình thức và thời gian đăng kí 

 - Đăng kí theo cá nhân hoặc theo lớp tại văn phòng Trung tâm hoặc đăng ký trực 

tuyến tại đại chỉ http://ciffl.huaf.edu.vn/ 

  - Thời gian đăng kí: từ 13 - 27/10/2017. 

3. Lịch học và thi 

  - Học từ 18 giờ đến 20 giờ 30 phút, thứ 2 - 4 - 6 hoặc thứ 3 - 5 - 7 hàng tuần 

  - Thời gian ôn tập dự kiến từ 30/10 - 24/11/2017 

  - Lịch thi dự kiến: ngày 25 và 26/11 (thi cả ngày), 27, 28, 29/11 (thi từ 16h00). 

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm tin học và bồi dưỡng ngoại ngữ  

 Địa chỉ: Văn phòng tư vấn tuyển sinh TTTH&BDNN (tại VP Trung tâm 

PVSV&HTDN). 

 Điện thoại: 0234.6271.777    

 Website: http://ciffl.huaf.edu.vn/     

 Email: ciffl@huaf.edu.vn 

Ghi danh: Ms. Niệm: 98.20.80.86 - TTTH&BDNN  hoặc Ms. Hồng: 0912.055.468 

- Phòng CTSV. 

 Xin chân thành cảm ơn!      

 TRUNG TÂM TH&BDNN 

 KT. GIÁM ĐỐC                                                                                                          

 PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC 

 
 

 
 

 Nguyễn Đăng Nhật 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TRUNG TÂM TH&BDNN                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                             
V/v: Thông báo Chiêu sinh đào tạo, bồi dưỡng 

                    Chứng chỉ Ngoại ngữ                                            Thành phố Huế, ngày 13 tháng  10 năm 2017 
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