
 

 
TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM 

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 
 

Số: …/TB-VĐTQT 

V/v tổ chức thi Toeic đợt tháng 03 năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi: Các Khoa, Viện và sinh viên trong toàn Trường 

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo thời gian tổ chức thi TOEIC ngày 21/03/2021. 
 

1. Đối tượng áp dụng: Sinh viên toàn trường và đối tượng khác có nhu cầu. 

2. Hình thức và cấu trúc bài thi Toeic 

- TOEIC TEST  

- Kết quả bài thi sẽ được áp dụng để xét công nhận đạt “Chuẩn đầu ra tốt nghiệp đại học về ngoại ngữ” đối với 

sinh viên, dùng để xin việc, đăng ký du học tại nước ngoài... 

3. Lệ phí dự thi 

a. Đối với thí sinh là sinh viên trường ĐH Hàng hải Việt Nam: (Khi đi đăng ký phải mang thẻ sinh viên) 

- Thi không lấy phiếu điểm: 700.000đ/lần/thí sinh, sau khi có kết quả nếu thí sinh muốn lấy phiếu điểm, lệ phí 

lấy phiếu điểm là: 500.000đ/thí sinh (thí sinh đăng ký lấy phiếu điểm trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi có 

điểm thi công bố trên website: ise-vmu.edu.vn hoặc Page: TOEIC ĐẠI HỌC HÀNG HẢI). 

- Thi lấy phiếu điểm: 1.100.000đ/lần/thí sinh.   

b. Đối với thí sinh ngoài trường ĐH Hàng hải Việt Nam:  

Chỉ áp dụng hình thức thi lấy phiếu điểm: 1.500.000đ/lần/thí sinh 

4. Thời gian tổ chức thi: 

Ngày 21/03/2021 (thí sinh đăng ký trước 16h ngày 09/03/2021) 

-Thời gian công bố phòng thi, giờ thi: trước ngày thi 02 ngày trên Website: ise-vmu.edu.vn hoặc Page: 

TOEIC ĐẠI HỌC HÀNG HẢI 

5. Nội quy phòng thi và Những điều cần lưu ý: 

Để tạo điều kiện cho công tác coi thi được hiệu quả, thí sinh khi đi thi cần chú ý: 

- Chỉ mang theo CMND/ Hộ chiếu bản gốc. Không chấp nhận CMND ép dẻo, ép lụa; không còn nguyên 

vẹn, mờ số. Đối với thí sinh là sinh viên trường ĐH Hàng hải Việt Nam bắt buộc mang theo thẻ SV. 

- Không mang theo tư trang đi thi. Nếu mang theo tư trang (gồm tiền mặt, điện thoại, và các vật dụng khác) 

thí sinh phải cất vào khu vực quy định và tự chịu trách nhiệm về tài sản của mình. 

- Điểm thi của sinh viên trường thi chuẩn đầu ra sẽ được chuyển về phòng Đào tạo để xét tốt nghiệp. Sinh viên 

chủ động đến lấy phiếu điểm của mình tại văn phòng Viện. 

6. Đăng ký dự thi: 

- 03 ảnh 3x4 

- 01 bản photo chứng minh thư hoặc căn cước hoặc hộ chiếu 

- Điền Phiếu đăng ký dự thi 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:  

Phòng 105A-B, Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. ĐT: 0225.3261.999 

 VIỆN TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

PGS.TS. Trần Văn Lượng 


