
 

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

Số: 320/TB-ĐHNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 3 năm 2022 
 

   

                   THÔNG BÁO 

Về việc hoãn tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho  

sinh viên Đại học Đà Nẵng đợt thi ngày 06/3/2022 

 

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng  

 

Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết 

sức phức tạp, khiến số lượng các ca F0 trong giảng viên, cán bộ viên chức của 

Trường Đại học Ngoại ngữ tăng cao; dẫn đến sự khó khăn trong công tác bố trí 

cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi cho Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn 

đầu ra cho sinh viên Đại học Đà Nẵng đợt thi ngày 06/3/2022. 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19; Trường Đại học 

Ngoại ngữ (ĐHNN) kính thông báo đến các cơ sở giáo dục đại học thành viên 

thuộc Đại học Đà Nẵng và các thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi như sau: 

1. Trường ĐHNN tạm hoãn tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 

chuẩn đầu ra cho sinh viên Đại học Đà Nẵng đợt thi ngày 06/3/2022. 

2. Kính đề nghị các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Đà 

Nẵng phối hợp thông báo đến các cán bộ viên chức được điều động 

tham gia kỳ thi và tất cả thí sinh đã đăng ký dự thi được biết. 

3. Thời gian tổ chức Kỳ thi tiếp theo sẽ được thông báo sau. 

Trường Đại học Ngoại ngữ trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Quý trường 

trong thời gian qua.  

Trân trọng./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đại học Đà Nẵng (để b/c); 

- Các PHT (để p/h chỉ đạo); 

- Các đơn vị (để t/h); 

- Lưu: VT, KT&ĐBCLGD. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

                                                                 PGS.TS. Trần Hữu Phúc  
 

KHẨN 


