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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH 

CỬ NHÂN QUỐC TẾ ITEC 
 

Số: 004 /TB-HĐTSITEC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
Về việc kế hoạch kiểm tra trình độ Anh ngữ đầu vào cho thí sinh dự tuyển Chương trình 

Cử nhân quốc tế ngành Công nghệ thông tin đợt 3 - 2021 
 

Hội đồng Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế ITEC, Trường ĐH Khoa học Tự 
nhiên, ĐHQG-HCM trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức bài kiểm tra trình độ Anh ngữ đầu 

vào Chương trình Cử nhân quốc tế ngành CNTT đợt 3 – 2021 như sau: 
1. Đối tượng: Các thí sinh dự tuyển chương trình Cử nhân quốc tế ngành Công nghệ 

thông tin trong năm 2021 chưa đạt chuẩn Anh ngữ tương đương B2 trở lên. 
 

2. Thời gian tập huấn: 13g Thứ Hai 27/09/2021.  
      Thời gian thi chính thức: 13g Thứ Ba 28/09/2021, dự kiến kết thúc lúc 17g. 

Chỉ những thí sinh có tham dự buổi tập huấn và truy cập phòng thi đúng giờ mới được dự 
thi chính thức. 

 

3. Phòng tập huấn và phòng thi thi trực tuyến: Thí sinh cài đặt ứng dụng Zoom 

(download tại đây) và truy cập phòng thi trực tuyến tại link https://tiny.cc/room02itec. ID và 
password truy cập sẽ được gửi đến thí sinh qua email itec@hcmus.edu.vn và tin nhắn điện thoại. 

 

4.   Thí sinh cần chuẩn bị : 
- 1 file ảnh (dạng hình thẻ), đặt tên file theo cấu trúc "Họ tên_ngày sinh". Ví dụ : 

Nguyen Van A_13042003 

- Bút và giấy làm bài thi (khoảng 4 mặt giấy trắng). 
- 2 thiết bị có thiết bị kết nối mạng Internet, có camera + microphone, có cài đặt sẵn ứng 

dụng Zoom Cloud Meetings (*), trong đó:  

 1 thiết bị truy cập web để xem đề thi (nên là máy tính bàn hoặc laptop)  

 1 thiết bị có thể đặt góc quay thấy rõ mặt + 2 tay thí sinh trong suốt thời gian 
làm bài thi (nên là smartphone) và có thể chụp ảnh bài thi làm trên giấy để nộp. 
 

5. Cấu trúc bài thi và quy định thi: phụ lục đính kèm. 
 

Thí sinh cần hỗ trợ thêm thông tin về Chương trình Cử nhân Quốc tế vui lòng liên hệ qua 
hotline 0907171140 hoặc email itec@hcmus.edu.vn. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, TCHC, ITEC. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
CHỦ TỊCH 

 
(Đã ký) 

 
Trần Minh Triết 
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PHỤ LỤC VỀ QUY CHẾ THI 
 
(*) Thí sinh cài đặt ứng dụng Zoom Cloud Meetings tại link sau: 
https://zoom.us/download#client_4meeting 

Quy cách đặt tên tài khoản truy cập: 1 - Phone/PC – Họ tên có dấu. 

Ví dụ: 1- Phone – Nguyễn Văn A (cho thiết bị quay toàn cảnh thí sinh ngồi dự thi) 

           1- PC – Nguyễn Văn A (cho thiết bị dùng để xem đề thi, share screen và thi speaking) 

 
Cấu trúc đề thi:  

 25’ Listening 30 câu 
 40’ Reading 24 câu 
 60’ Writing 2 task 
 10’ Speaking 

Quy định đối với thí sinh dự thi: 
1. Thí sinh phải mặc trang phục nghiêm túc, lịch sự khi thi.  

2. Thí sinh phải thể hiện tính tự giác, trung thực và nghiêm túc trong quá trình thi. Nếu bị 
phát hiện gian lận trong thi cử hoặc cố ý gây xao nhãng cho các thành viên khác trong 
phòng thi, thí sinh sẽ bị cán bộ coi thi lập biên bản và xử lý theo quy định.  

3. Thí sinh phải tham dự buổi tập huấn thi và buổi thi đúng giờ. Trường hợp thí sinh không 
tham dự trọn buổi tập huấn hoặc truy cập phòng thi sau giờ bắt đầu thi sẽ không được dự 
thi.  

4. Thí sinh phải đảm bảo camera và microphone luôn mở và bao quát được toàn cảnh thí 
sinh ngồi làm bài hoặc ít nhất phải thấy rõ mặt rõ 2 tay. Thí sinh phải bật loa và micro 
suốt thời gian thi để nghe thông báo của cán bộ coi thi; phải giữ im lặng và tác phong 
nghiêm túc trong suốt thời gian làm bài thi. Thí sinh không làm việc riêng hoặc tự ý rời 
khỏi tầm quan sát của camera trong suốt thời gian thi. 

5. Khi có thắc mắc, thí sinh phát biểu trong phòng thi để được cán bộ coi thi hướng dẫn, trả 
lời.  

6. Thí sinh chuẩn bị sẵn bút và giấy thi cho phần thi Reading, Listening, Writing. Ghi chú 
thông tin vào giấy thi như hình minh họa. Thí sinh sử dụng ít mặt giấy sẽ tiết kiệm nhiều 
thời gian khi nộp bài. Mẫu giấy trình bày bài thi như ở trang 3. 
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Họ và tên: Nguyễn Văn A 
Phần thi: Reading 
Số tờ: 1/1 
 
1. <<nội dung trả lời>> 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Họ và tên: Nguyễn Văn A 
Phần thi: Listening 
Số tờ: 1/1 
 
1. <<nội dung trả lời>> 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Họ và tên: Nguyễn Văn A 
Phần thi: Writing 
Số tờ: 1/2  (theo số tờ thực tế) 
 
Task 1: 
<<nội dung trình bày>> 
 

Họ và tên: Nguyễn Văn A 
Phần thi: Writing 
Số tờ: 2/2 (theo số tờ thực tế) 
 
Task 2: 
<<nội dung trình bày>> 
 


