
 

 

 

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC 

 

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, 

THAM GIA, HOÃN, HỦY KỲ THI 

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 

6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM 

 

A. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ THI, HOÃN, HỦY THI 

1. Số lượng thí sinh dự thi/kỳ thi 

Có giới hạn số lượng thí sinh tham dự mỗi kỳ thi, căn cứ tình hình thực tế dịch 

bệnh COVID-19 trên địa bàn Hà Nội, Hội đồng thi sẽ ngừng thu hồ sơ trước thời 

hạn đã thông báo nếu đã đủ số lượng.  

Các trường hợp tiếp tục đăng ký sẽ được chuyển sang kỳ thi tiếp theo. 

2. Đối tượng dự thi:   

Các cá nhân có nhu cầu được đánh giá năng lực ngoại ngữ được cấp chứng chỉ 

ngoại ngữ Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam:  

a) Có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ; đóng đầy đủ lệ phí thi.  

b) Không trong thời gian bị cấm tham dự kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 

trên toàn quốc trong vòng 02 năm (tiếp theo) đối với những người vi phạm một 

trong các lỗi sau:  

- Để người khác thi hộ hoặc làm bài thi hộ cho người khác dưới mọi hình thức;  

- Có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi; hành hung cán bộ tổ chức thi hoặc thí 

sinh khác.  

c) Đáp ứng đủ yêu cầu đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19* 

3. Thời gian hoãn, hủy và lệ phí  

Thời gian Lệ phí rút hồ sơ Lệ phí hoãn thi 

Sau hạn cuối nhận hồ sơ và trước 

ngày thi 05 ngày 
800.000 đồng Không mất phí 

Trong vòng 05 ngày trước kỳ thi 1.800.000 đồng 500.000 đồng 

Những trường hợp bất khả kháng khác cần có đơn và minh chứng để trình Hội 

đồng thi xem xét, phê duyệt. 

4. Thủ tục rút hồ sơ/hoãn thi 



Sau thời điểm hết hạn thu hồ sơ đăng ký dự thi, thí sinh rút hồ sơ cần xuất trình 

chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân (bản gốc), đơn xin hoãn/hủy thi và 

minh chứng nộp lệ phí dự thi tại địa điểm đăng ký thi.  

Các thí sinh được quyền hoãn thi 02 kỳ thi liên tiếp. Đến kỳ thi tiếp theo thứ 

03, thí sinh sẽ được coi là hủy thi quá thời hạn và Trung tâm không hoàn trả lại lệ 

phí thi. Trong trường hợp thí sinh đã hoãn thi 01 kỳ và hủy thi vào kỳ thi sau, thí 

sinh sẽ không được hoàn lại lệ phí thi. 

B. QUY ĐỊNH VỀ THAM GIA KỲ THI 

1. Yêu cầu chung đối với thí sinh 

- Khi đi thi, thí sinh phải mang giấy tờ tùy thân còn hiệu lực. Thí sinh không 

được mang vào khu vực thi: điện thoại di động, các phương tiện thu phát sóng, 

các vật dụng thiết bị khác, kể cả đồng hồ đeo tay..., thí sinh đến muộn sau thời 

điểm tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.  

- Thí sinh phải tuân thủ các Quy chế thi của Hội đồng thi. 

6. Kết quả thi  

- Thông báo tại Website https://flic500.edu.vn/ trong vòng 05 ngày làm việc kể 

từ ngày thi.  

- Sau khi công bố kết quả thi, trong vòng 20 – 25 ngày làm việc, Hội đồng thi 

cấp giấy xác nhận điểm thi cho các thí sinh có nhu cầu và có đơn đề nghị xác nhận 

điểm, sau thời hạn này, Hội đồng thi sẽ không cấp giấy xác nhận điểm. 

- Trong vòng 25 – 30 ngày kể từ khi công bố kết quả thi, thí sinh sẽ được cấp 

chứng chỉ đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.  

7. Phúc khảo thi  

- Trong thời gian từ 05 – 07 ngày tiếp theo kể từ ngày công bố kết quả thi tại 

website, thí sinh có nhu cầu có thể nộp đơn phúc khảo kèm lệ phí phúc khảo 

(1.800.000 VNĐ/01 bài thi) trực tiếp tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thuộc 

Học viện An ninh nhân dân. 

- Kết quả phúc khảo được công bố chậm nhất sau 30 ngày làm việc, kể từ 

ngày hết hạn nhận hồ sơ phúc khảo.  

  



* YÊU CẦU ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI 

THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC 

DÙNG CHO VIỆT NAM 

1. Thí sinh thực hiện các biện pháp phòng tránh COVID-19:  

- Thí sinh chủ động thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh 

(quy định về việc di chuyển giữa các địa phương, thời gian phải cách ly…)  

- Khai báo y tế đầy đủ trước khi thi; sát khuẩn, đo thân nhiệt bằng các thiết bị do 

Hội đồng thi cung cấp; đảm bảo khoảng cách trong phòng chờ, phòng thi; thực hiện nghiêm 

túc quy định 5K.  

- Thí sinh đeo khẩu trang trong suốt quá trình dự thi, chỉ được gỡ khẩu trang trong quá 

trình nhận dạng.  

2. Thí sinh không tham dự kỳ thi trong các trường hợp sau:  

- Thí sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.  

- Thí sinh đang ở vùng dịch bị yêu cầu phong tỏa.  

- Thí sinh đang bị yêu cầu cách ly theo yêu cầu của địa phương hoặc cơ quan y tế.  

- Thí sinh có các dấu hiệu bị cảm lạnh, sốt, khó thở hoặc có các triệu chứng giống như 

cúm.  

3. Thủ tục chuyển ngày thi, hủy thi (với lý do sức khỏe/COVID-19):  

- Thí sinh làm đơn và cung cấp hồ sơ xác thực có liên quan chuyển ngày thi, hủy thi và 

gửi đến email ttnnthc500@gmail.com 

- Thí sinh liên hệ với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thuộc Học viện An ninh nhân dân 

qua email ttnnthc500@gmail.com hoặc điện thoại 0692348601 để được hỗ trợ chuyển ngày 

thi hoặc hủy thi.  
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