
 

THÔNG BÁO 
Đăng ký thi TOEIC tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin 

do IIG VN – đại diện ETS (Hoa Kỳ) tổ chức 

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin và IIG Việt Nam, Đại 

diện Viện khảo thí Hoa kỳ (ETS) hợp tác tổ chức thi TOEIC cấp chứng chỉ quốc tế cho sinh viên, 

nội dung chi tiết như sau: 

1. Nội dung bài thi: 

Bài thi TOEIC 2 kỹ năng: Listening & Reading (Thi trên giấy) 

2. Thông tin tổ chức thi: 

Ngày thi Địa điểm thi Hạn chót nhận hồ sơ* 

01/4/2023 Trường ĐHCNTT 10/3/2023 

18&20/4/2023 IIG VN – Chi nhánh Tp.HCM 30/3/2023 

* Thời hạn nhận hồ sơ có thể kết thúc sớm hơn nếu đã đủ số lượng. 

3. Nơi nhận hồ sơ và đăng ký thi: 

Văn phòng Trung tâm Ngoại Ngữ - Trường ĐHCNTT  

Phòng E 1.4, Tầng 1, Tòa nhà E, Kp.6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, Tp. HCM 

ĐT: 84 28 3725 2002 (Ext. 102) – Hot line: 028 6685 8288 

Email: cfl@uit.edu.vn 

4. Lệ phí thi:  

Địa điểm thi: Công ty CP IIG Việt Nam- Chi nhánh Tp.HCM 

- Đối với sinh viên thuộc khối ĐHQG (có thẻ sinh viên hợp lệ, rõ hình, còn thời hạn) 

lệ phí thi là 1.150.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu một trăm năm mươi nghìn 

đồng). 

- Đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy không thuộc khối ĐHQG (có thẻ sinh viên 

hợp lệ, rõ hình, còn thời hạn) lệ phí thi là 1.250.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu 

hai trăm năm mươi nghìn đồng). 

- Đối tượng khác lệ phí thi là 1.490.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu bốn trăm chín 

chục nghìn đồng). 

5. Yêu cầu: 

Khi đăng ký hồ sơ dự thi, thí sinh chuẩn bị đầy đủ: 

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 

  

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

 

Số: 09/TB-TTNN Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2023 

https://cfl.edu.vn/toeic/
mailto:cfl@uit.edu.vn


• CMND/ CCCD/ Hộ chiếu bản gốc còn hạn sử dụng, thông tin rõ ràng và nguyên 

gốc (không ép dẻo/ không ép lụa/ không ép lại/ không bị bong tróc để hở phần 

giấy bên trong). 

• 01 bản photo CMND/ CCCD/ Hộ chiếu. 

• Thẻ sinh viên hợp lệ (nếu đăng ký đối tượng sinh viên). 

• 03 ảnh 3x4 (chuẩn quốc tế, phông nền trắng), ảnh chụp không quá 03 tháng (Ghi 

rõ họ tên, ngày sinh, số CMND/CCCD/ Hộ chiếu phía sau 03 ảnh). 

• Điền đầy đủ thông tin và ký tên vào phiếu đăng ký dự thi. 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 
(Đã ký) 

Nơi nhận: 

- Như trên;           Phan Hoàng Chương 

- Lưu: V/T 

 



 

MỘT SỐ LƯU Ý DÀNH CHO THÍ SINH ĐĂNG KÝ 
 

 

1. Thí sinh cần điền thông tin đầy đủ, chính xác vào Phiếu đăng ký dự thi và chịu trách nhiệm 

về các thông tin đã khai. Nếu vi phạm, thí sinh sẽ bị xử lý theo quy định. 

2. Thí sinh cần đọc kỹ file “Hướng dẫn dự thi TOEIC” và “Quy định đối với thí sinh” trên 

website www.toeic.com.vn để hiểu rõ những quy định và cách làm bài thi. 

3. Đối với đối tượng đăng ký thi là sinh viên thuộc khối ĐHQG-TP.HCM phải mang 

theo Thẻ sinh viên rõ hình, MSSV và thời hạn trên thẻ; CMND/Căn cước công dân/Hộ 

chiếu bản gốc và Phiếu đăng ký dự thi vào phòng thi. Không có Thẻ sinh viên, 

CMND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc tại ngày thi hoặc CMND: ép dẻo/ép lụa/ép lại/bị bong 

tróc hở phần giấy bên trong, thông tin không rõ ràng, thí sinh sẽ không được tham dự thi. 

Nếu có tư trang và đồ dùng cá nhân, thí sinh phải cất vào nơi quy định và tự chịu trách 

nhiệm về toàn bộ tài sản của mình. 

Đối với đối tượng đăng ký thi khác phải mang theo CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu 

bản gốc và Phiếu đăng ký dự thi vào phòng thi. Không có CMND/CCCD/Hộ chiếu bản 

gốc tại ngày thi hoặc CMND: ép dẻo/ép lụa/ép lại/bị bong tróc hở phần giấy bên trong, 

thông tin không rõ ràng, thí sinh sẽ không được tham dự thi. Nếu có tư trang và đồ dùng 

cá nhân, thí sinh phải cất vào nơi quy định và tự chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản của 

mình. 

4. Thí sinh phải chấp hành nghiêm Quy định đối với thí sinh và tuân thủ theo hướng dẫn của 

Giám thị. Nghiêm cấm thí sinh lấy thông tin về đề thi; thảo luận, phát tán nội dung bài thi; 

mua bán phiếu điểm dưới mọi hình thức. Thí sinh vi phạm sẽ bị lập biên bản, hủy kết quả 

thi và chịu những hình thức kỷ luật theo quy định của IIG Việt Nam. 

5. Để đảm bảo yên tĩnh và an ninh tại phòng thi, các thí sinh đang bị các bệnh viêm mũi, 

họng... có thể gây ra tiếng động làm ảnh hưởng đến những thí sinh khác trong qua trình 

thi, sẽ không được tham dự kỳ thi và phải chủ động làm thủ tục chuyển sang buổi thi khác. 

6. Kết quả thi được trả trực tiếp vào ngày ghi trên Phiếu đăng ký dự thi tại địa điểm thí sinh 

đăng ký thi. Khi đến lấy kết quả thi, thí sinh xuất trình CMND/ CCCD/Hộ chiếu và Phiếu 

đăng ký dự thi. 

7. Thời hạn chuyển thi/hủy thi trễ nhất là 20 (hai mươi) ngày trước ngày thi. Thí sinh được 

chuyển thi tối đa 02 lần: Lệ phí chuyển thi lần thứ nhất là 100.000 đồng; lệ phí chuyển thi 

lần thứ hai là 50% lệ phí thi. Lệ phí hủy thi là 50% lệ phí thi. Không hoàn trả lại phí dự 

thi đối với thí sinh bỏ thi, thiếu giấy tờ tùy thân theo quy định tại ngày thi, bị đình chỉ thi 

hoặc hủy/ chuyển buổi thi muộn. 

8. Thí sinh có thể đăng ký thi nhiều lần nhưng khoảng thời gian giữa hai lần thi liên tiếp phải 

cách nhau ít nhất 05 ngày làm việc. 

 

http://www.toeic.com.vn/

