PM HOC DANANG
TRUNG PAl HQC BACH KHOA
S:2 '- /KH-DHBK

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pc 1p — Tçr do — Hnh phüc
Dà Nng, ngày

tháng 1] nàm 2020

KE HOiCH

TO CHlC THI TOEIC QUOC TE TeI TRIJNG PiI HQC BACH KHOA
Can eli vào K hoach s6 2473/KH-DHBK cUa Tnx&ng Dai hQc Bach khoa - Di hçc
Pa Nng ngày 27/10/2020 ye vic ban hành Kê hoach thi tiêng Anh TOEIC quôc té näm
hçc 2020-2021; Can cü Thông báo so 2474/KH-DHBK eUa Tru&ng Dai h9c Bach khoaDai h9c Pa Nng ngày 27/10/2020 ye vic to chüc Pang k3 thi tiêng Anh TOEIC quOc tê
dat tháng 11/2020; Nhà trlIlng kêt hcp vài Chi nhành Cong ty JIG Vit nam tai Pa Näng to
chlxc thi TOEIC quôc tê tai Trithng.
1. Thôi gian, dja diem
- Thyi gian t chüc: 8h00-12h00 ngày 28/11/2020.
- S6 hrcing sinh vien dir thi: 80 sinh viên (20 sinh viên101 phông thi).
- Djadim: Tng4,khuE.
2. Cong tác phi hp to chác
2.1. Phông To chfrc Hành chinh
- Cli 01 nhãn viên bão ye true tai khu vre thi, sang ngày 28/11/2020.
- Trinh Ban Giám lieu phê duyt Ban t due thi, T h trçl coi thi.
2.2. Phông Dào tto
- Ph6i hcTp vi Chi rihánh COng ty JIG Viet nam tai Pa NAng.
- T due cho sinh viên däng k' thi.
- Phi hcTp vâi các phông chlrc nang chun bj cho ngày thi.
2.3. Phông Kê hotch — Tài chInh
- Thu le phi thi di vci nhling sinh viên không duçyc Tru&ng h trçi le phi thi.
- Thanh toán l phi thi cho Chi nhánh COng ty JIG Viet nam tai Pa Nng.
2.4. Phông Co s& vt cht
- Chun bj 04 phông thi IE401, E402, E403, E404: Mi phóng thi b tn 24 b bàn gh,
khoâng each It nhât gifta cad thi sinh là 1,3m. Co dü khoâng each d cho giám thj di
giüa cad dày bàn. MOi phông có 1 dOng hO. Hoàn thành tnthc 8h00 sang ngày
28/11/2020.
- C 01 chuyên viên phii trách dien vào sang ngày 28/11/2020.
Nhà tnthng d nghj các darn vj pMi hcip trin khai theo k dñng hoach./.
No'inhçin
- Các don vj theo K ho?ch (d thrc hin);
- Liru: VT, DT.

.TS. Doàn Quang Vinh

