
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM 

Số: 839/TB-ĐHHHVN-ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Hải Phòng,  ngày 20 tháng 10  năm 2015 

 THÔNG BÁO 

Kế hoạch kiểm tra tiếng Anh đầu vào sinh viên Khóa 56 (dạng TOEIC) 
(Chiều Chủ Nhật, 01/11/2015 tại Giảng đường C1&C2) 

Kính gửi:   

     - Các Khoa/Viện có sinh viên, các đơn vị có liên quan; 

     - Toàn thể sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy Khóa 56. 

Ban giám hiệu thông báo kế hoạch kiểm tra Tiếng Anh đầu vào đối với toàn bộ 

sinh viên (SV) đại học, cao đẳng hệ chính quy Khóa 56, cụ thể như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

- Toàn bộ SV khóa 56 (ĐH, CĐ, CLC) phải tham dự đợt thi này (bắt buộc). 

- Giúp cho SV khóa 56 làm quen với bài thi TOEIC quốc tế, tự đánh giá trình độ để 

đăng ký học tập các Học phần Anh văn cơ bản từ Học kỳ 2 (được chia theo cấp độ để SV 

đăng ký phù hợp với trình độ, năng lực cá nhân). 

- Kết quả kiểm tra chỉ mang tính khảo sát, không tính vào điểm học tập của SV. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

Nội dung kiểm tra thực hiện theo dạng bài thi TOEIC quốc tế với cấu trúc sau: 

Nội dung thi Nghe hiểu Đọc hiểu Tổng cộng 

Cấu trúc 100 câu hỏi 100 câu hỏi 200 câu hỏi 

Thời gian 45 phút 75 phút 2 giờ 

Thang điểm 05-495 05-495 10-990 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

 Chia thành 02 ca thi vào Chiều Chủ Nhật (1/11), tại Nhà C1 & C2, cụ thể: 

Ngày thi 
Giờ gọi sinh viên 

vào phòng thi 

Lớp sinh viên K56 dự thi  

(Đại học & Cao đẳng) 

Tổng số 

SV 

Chiều 

Chủ Nhật 

01/11/2015 

(C1&C2) 

Ca 1: từ 12h45’ 

CĐT, KCK, MXD, KTO, KNL 

CNT, KPM, TTM, ĐKT, LHH 

CTT, XDD, BĐA, KCĐ, KTD 

ĐTT, ĐTĐ, ĐTV, TĐH 

1829 

Ca 2: từ 15h15’ 

ĐTA, VTT, QKT, KTT, KMT, 

KHD, MKT, MTT, NNA, ATM 

KTB, KTN, LQC, QKD 

1815 

* Danh sách, lịch chi tiết niêm yết tại sân Nhà C1&C2 từ Thứ Năm, 29/10/2015. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Công ty IMET: Thực hiện cam kết với Nhà trường về chịu trách nhiệm chuẩn bị và 

tổ chức kỳ thi sát hạch Tiếng Anh đầu vào (theo dạng bài thi TOEIC quốc tế) miễn 

phí cho SV Khóa 56, thanh toán các chi phí có liên quan đến tổ chức kỳ thi, đảm bảo 

tổ chức kỳ thi nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế hiện hành. 

2. Phòng Đào tạo: Tham mưu thành lập Ban tổ chức thi; thường trực đôn đốc và phối 

hợp với Công ty IMET và các đơn vị thuộc Trường để tổ chức tốt kỳ thi. Lập kế 



 

hoạch và triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi tới các đơn vị, cá nhân và SV K56; phối 

hợp với Phòng KT&ĐBCL xếp phòng thi (tại C1&C2); tham gia tổ chức kỳ thi theo 

đề nghị của Công ty IMET; thống kê báo cáo kết quả cho Ban giám hiệu; công khai 

kết quả thi trên Website Trường trước 15/11/2015. 

3. Phòng Khảo thí & ĐBCL: Lập danh sách phòng thi gửi Công ty IMET, niêm yết 

danh sách thi tại sân Nhà C1&C2 và đưa lên Website Trường trước lịch thi ít nhất 

03 ngày. Điều động bổ sung cán bộ coi thi, phục vụ thi theo đề nghị của IMET. Tổ 

chức công tác chấm thi trắc nghiệm (cùng với Phòng Đào tạo) theo kế hoạch. 

4. Các Khoa/Viện quản lý ngành: Khẩn trương triển khai kế hoạch thi đến toàn bộ SV 

Khóa 56 thuộc đơn vị quản lý; điều động cán bộ coi thi, phục vụ thi theo đề nghị của 

Phòng KT&ĐBCL; đôn đốc SV tham dự kỳ thi đầy đủ, nghiêm túc. 

5. Phòng Công tác SV: Phối hợp triển khai kế hoạch thi tới SV; thống kê và đề xuất xử 

lý kỷ luật đối với các SV vi phạm quy chế, vắng thi theo quy định hiện hành. 

6. Phòng Quản trị thiết bị: Chuẩn bị tốt địa điểm thi, bố trí đủ phòng thi theo yêu cầu 

kế hoạch (40-45 phòng thi chuẩn cho mỗi Ca thi). Đảm bảo cơ sở vật chất khác để 

tổ chức tốt kỳ thi theo đề nghị của IMET và các đơn vị liên quan thuộc Trường. 

7. Ban bảo vệ: Đảm bảo công tác an ninh, trật tự tại khu vực thi; bố trí coi xe; kịp thời 

xử lý các tình huống phát sinh về an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức thi. 

Yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

-  Hiệu trưởng (để báo cáo); 

-  Các Khoa/Viện có SV (triển khai tới SV K56); 

-  Các Phòng: ĐT, KT&ĐBCL, HCTH, CTSV, QTTB; 

-  Khoa NN, IMET, AMA, Website Trường; 

-  Lưu ĐT, Văn thư. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 (Đã ký) 

 

 

TS. Phạm Xuân Dương 

 

 

 

 

 

  

 



 

         TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM 

BTC KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO K56 

 

THỜI GIAN BIỂU CHI TIẾT CÁC CA THI 

Chiều Chủ Nhật, 01/11/2015 tại Nhà C1&C2 

(Kèm theo Thông báo số 839/TB-ĐHHHVN-ĐT ngày 20/10/2015) 

1. Yêu cầu đối với sinh viên dự thi (K56) 

 + Mặc đồng phục theo quy định, có mặt tại cửa Phòng thi trước giờ quy định 15 phút. 

 + Mang theo: CMTND hoặc Thẻ SV; 02 bút chì 2B, tẩy, gọt bút chì; chai nước uống. 

 + Cấm mang các vật dụng theo Quy chế thi THPT Quốc gia năm 2015. 

2. Lịch chi tiết các Ca thi (Chiều Chủ Nhật, ngày 01/11/2015) 

Ca thi Chiều Công việc Hiệu lệnh 

 

 

 

 

 

Ca 1 

12h30’-15h15’ 

12h30’ CBCT có mặt, bốc thăm, nhận tài liệu, đánh SBD  

12h45’ Gọi sinh viên vào phòng thi. Ba hồi dài 

12h50’ 
Phổ biến quy chế; phát Phiếu trả lời trắc nghiệm, 

giấy nháp; Hướng dẫn điền thông tin; tô SBD... 
 

12h55’ 
Phát đề thi. SV đặt úp đề thi ở trên bàn, không 

mở đề thi ra xem. 
 

13h00’ 
SV mở đề thi, bắt đầu phần thi Nghe hiểu. 

CBCT kiểm tra từng SVvề điền thông tin, SBD. 
Ba tiếng kẻng 

13h45’ 
Kết thúc phần thi Nghe hiểu. Sinh chuyển sang 

phần thi Đọc hiểu. 
 

15h00’ Kết thúc phần thi Đọc hiểu. Thu bài thi. Sáu tiếng kẻng 

15h10’ 
CBCT thu Phiếu trả lời trắc nghiệm, Đề thi; 

CBCT kiểm đếm bài thi và cho SV rời phòng thi. 
 

 

 

 

 

 

Ca 2 

15h15’-17h50’ 

 

15h15’ CBCT đánh lại SBD (theo Danh sách mới).  

15h30’ Gọi sinh viên vào phòng thi. Ba hồi dài 

15h35’ 
Phổ biến quy chế; phát Phiếu trả lời trắc nghiệm, 

giấy nháp; Hướng dẫn điền thông tin; tô SBD... 
 

15h40’ 
Phát đề thi. SV đặt úp đề thi ở trên bàn, không 

mở đề thi ra xem. 
 

15h45’ 
SV mở đề thi, bắt đầu phần thi Nghe hiểu. 

CBCT kiểm tra từng SV về điền thông tin, SBD. 
Ba tiếng kẻng 

16h30’ 
Kết thúc phần thi Nghe hiểu. Sinh chuyển sang 

phần thi Đọc hiểu. 
 

17h45’ Kết thúc phần thi Đọc hiểu. Thu bài thi. Sáu tiếng kẻng 

17h50’ 
CBCT thu Phiếu trả lời trắc nghiệm, Đề thi; 

CBCT kiểm đếm bài thi và cho SV rời phòng thi. 
 

 


