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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức các lớp ôn tập ngoại ngữ, tin học 
 

  

Kính gửi: Học viên các lớp Bồi dưỡng ứng dụng CNTT, Ngoại ngữ. 
 

 

Triển khai kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023, Trung tâm Ngoại ngữ 

- Tin học Trường Đại học Phạm Văn Đồng thông báo tổ chức các lớp ôn tập cho kỳ 

thi, cụ thể như sau: 
 

1. Thời gian và địa điểm ôn tập:  

    - Thời gian ôn tập:  

Bắt đầu vào lúc 18 giờ, các buổi tối thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần tính từ 

ngày 15/02/2023 đến ngày 24/02/2023. 

   - Địa điểm ôn tập:  

    + Ngoại ngữ: Nhà G - 509 Phan Đình Phùng - TP. Quảng Ngãi. 

    + Tin học: Nhà H - 509 Phan Đình Phùng - TP. Quảng Ngãi. 

 

2. Thông tin về các lớp ôn tập: 

   - Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản:  

 * Lớp Tin cơ bản 1: 

   + Phòng học: LAB_101, Nhà H 

+ Giảng viên: Võ Đức Lân  

* Lớp Tin cơ bản 2: 

   + Phòng học: LAB_102, Nhà H 

+ Giảng viên: Phạm Thị Minh Thương  

- Chứng nhận Tiếng Pháp theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc: 

* Lớp Pháp B1 

   + Phòng học: G_202, Nhà G 

+ Giảng viên: Nguyễn Tấn Sinh  

- Chứng nhận Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc: 

* Lớp Anh B1 

   + Phòng học: G_203, Nhà G 

+ Giảng viên: Nguyễn Huỳnh Diễm My 



* Lớp Anh A2 - 1 

   + Phòng học: G_205, Nhà G 

+ Giảng viên: Võ Thị Kim Hoàng 

* Lớp Anh A2 - 2 

   + Phòng học: G_206, Nhà G 

+ Giảng viên: Lê Văn Sơn 

Học viên xem danh sách các lớp ôn tập trên Website của Trung tâm. 

 

- Chứng nhận Tiếng Pháp A2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc: chưa 

tổ chức ôn trong đợt này được, Trung tâm sẽ thông báo trực tiếp cho học viên lịch 

ôn sau.  

 

3. Triển khai thực hiện:  

- Học viên xem danh sách để tham gia đúng lớp, xuất trình phiếu thu học phí 

để tham dự ôn tập; vào lớp đúng giờ, lịch sự, tôn trọng và tuân thủ hướng dẫn ôn tập 

của giảng viên. 

- Viên chức được phân công thường xuyên theo dõi, kiểm tra các lớp ôn tập, 

thông báo và giải đáp các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện ôn tập.  

- Giảng viên, học viên tham gia các lớp ôn tập phải thực hiện 5K và tuân thủ 

các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.  

 

Liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Địa chỉ: 986 Quang Trung - thành 

phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi, Điện thoại: 0255.3714817, 0985011012 để biết 

thêm chi tiết và được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
GIÁM ĐỐC 

- Hiệu trưởng (báo cáo); 

- Các phòng: HCQT, TCCB, 

  ĐT, KT-ĐBCLGD; KHTC; 

- Khoa: CNTT, Ngoại ngữ; 

- Website TT NNTH; 

- Lưu: NNTH.  

                

 

  

 

ThS. Trần Lê Ngọc 
                                        


