
 

THÔNG BÁO 

V/v: Tổ chức kiểm tra IELTS tại trường THPT Chu Văn An 

 

Ngày nay điểm IELTS đã được công nhận chính thức để xét tốt nghiệp THPT, vào 

một số trường đại học, và là điểm bắt buộc để du học ở các nước nói tiếng Anh. Được 

sự đồng ý của Ban Giám hiệu nhà trường, trung tâm Smartcom tổ chức buổi kiểm tra 

tiếng Anh theo đề thi IELTS tại trường THPT Chu Văn An cho các học sinh khối lớp 10, 

11 tham gia đánh giá trình độ tiếng Anh và hoàn toàn không thu phí như sau.   

Chương trình được tổ chức theo kế hoạch dưới đây: 

- Thời gian: 14h00 – 17h00 thứ 5, ngày 10 tháng 9 năm 2020 

- Địa điểm: Trường THPT Chu Văn An 

- Phòng thi: Sẽ được thông báo tới học sinh trước ngày thi ít nhất là 01 ngày. 

- Học sinh đi thi cần mang theo bút chì, tẩy, giấy A4 trắng để làm nháp, thẻ học sinh. 

- Học sinh không mang theo điện thoại, từ điển và sách vở vào phòng thi. 

- Đề thi, phiếu làm làm bài do trung tâm Smartcom cung cấp. 

Lịch trình làm bài thi như sau: 

- 14h00 – 14h15: Thí sinh vào phòng thi, ổn định chỗ ngồi, nghe phổ biến quy chế 

và nhận đề thi Nghe 

- 14h15 – 15h00: Thí sinh làm bài thi Nghe 

- 15h00 – 16h10: Thí sinh nhận đề và làm bài thi Đọc 

- 16h10 – 16h20: Thí sinh nghỉ giải lao tại chỗ 

- 16h20 – 17h30: Thí sinh nhận đề và làm bài thi Viết. 

HỌC SINH ĐĂNG KÝ KIỂM TRA IELTS điền thông tin cá nhân  dưới đây: 

Họ và tên học 
sinh 

Số báo danh/ 
mã học sinh 

Ngày sinh Số điện thoại 
Email 

 

     

     
 

Smartcom chúc các em một năm học mới thành công! 




