
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO  

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2022 

 
 

THÔNG BÁO 

Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh ĐHQG-HCM (VNU-EPT) 

tại Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng đào tạo 

 

1. Mục đích kỳ thi 

Kỳ thi VNU-EPT là kỳ thi đánh giá đa điểm, đa cấp trình độ tiếng Anh được sử dụng để 

kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh và đánh giá quá trình đào tạo môn học/ các học 

phần tiếng Anh cho học sinh THPT, sinh viên Đại học của các cơ sở giáo dục. 

2. Thời gian và địa điểm tổ chức  

Thời gian: 13:30 – 17:30, Chủ nhật ngày 28/08/2022 

Địa điểm: Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng đào tạo - 546 Ngô Gia Tự, P.9, Q.5 

3. Số lượng và đối tượng dự thi:  

Số lượng: 40 thí sinh. 

Đối tượng dự thi: sinh viên các trường trong hệ thống ĐHQG-HCM 

4. Nội dung và phương thức thi 

Nội dung: bài thi gồm 04 kỹ năng với thời gian dự thi 180 phút gồm:  

- Nghe Hiểu (Lisening comprehension)  : 40-45 phút 

- Đọc Hiểu (Reading comprehension)  : 60 phút 

- Viết (Summary paragraph and essay writing): 60 phút 

- Nói (Speaking)     : 12-15 phút 

Phương thức thi: 100% thi trên máy tính (trắc nghiệm kết hợp tự luận). 

5. Thời hạn, cách thức đăng ký và lệ phí thi 

Thời hạn: thí sinh đăng ký trước ngày 15/08/2022. 

Cách thức đăng ký: thí sinh đăng ký trực tiếp tại văn phòng Trung tâm Khảo thí và Đánh 

giá Chất lượng đào tạo – 546 Ngô Gia Tự, P.9, Quận 5 (hotline: 028.39118311 – 

028.39118312 – 028.39118313). 

Lệ phí: miễn phí 

6. Kết quả thi 

Sau 15 ngày kể từ ngày thi, thí sinh có thể xem điểm thi tại www.etcvnu.edu.vn.  

http://www.etcvnu.edu.vn/

