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---------TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM
- PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức kì thi năng lực Hoa ngữ (TOCFL) – Đợt tháng 04/2018
1. L?ch thi:
Th?i gian thi: t? 8h30 ??n 10h30 ngày Ch? nh?t
08/04/2018. Thí sinh b?t bu?c ph?i có m?t t?i phòng
thi tr??c 08h00.
2. ??ng kí d? thi
- Th?i gian ??ng kí d? thi: t? ngày 08/02/2018 ??n
. C? th?:
ngày 08/03/2018
o

T? th? Hai ??n th? Sáu:

§ Sáng: 08h00 – 11h30.
§ Chi?u: 13h30 – 16h30.
o Th? B?y: 08h00 – 11h00.

??ng kí d? thi: Tr??ng ?HSP Tp. HCM, Phòng Kh?o thí và ??m
b?o ch?t l??ng, phòng A202, 280 An D??ng V??ng, Ph??ng
4, Qu?n 5, Tp.HCM.
- L? phí d? thi:
o ??ng kí thi b?ng ch? gi?n th?: 450.000 VND/Bang.
o ??ng kí thi b?ng ch? ph?n th?: 400.000 VND/Bang.
- H? s? ??ng kí d? thi:
o Phi?u ??ng kí d? thi (theo m?u). Thí sinh có th? t?i
m?u phi?u ??ng kí d? thi t?i ??a ch?:
Download phi?u ??ng kí d? thi TOCFL 04/2018
o 01 B?n sao Gi?y ch?ng minh nhân dân (ho?c h? chi?u).
o 02 hình ch?p chân dung kích c? 4x6.
3. Nh?n phi?u báo d? thi
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Phi?u báo d? thi s? ???c chuy?n ??n thí sinh t? 26/03
??n 30/03/2018 d??i m?t trong hai hình th?c:
- Nh?n tr?c ti?p t?i n?i ??ng kí d? thi. Khi ??n nh?n,
thí sinh ph?i mang theo biên lai ?óng l? phí ?? ??i
chi?u.
- Chuy?n phát nhanh n?u thí sinh có ??ng kí tr??c ?ó.
4. Thông tin liên h?:
- Website ?? tra c?u thông tin c?a kì thi:
-

http://phongkhaothi.hcmup.edu.vn
Thông tin liên l?c:

o ?i?n tho?i: (028) 38352020 – Ext: 147
o Email: tocfl.dhsp@gmail.com

Thời gian thi: từ 9h00 đến 11h00
phòng thi trước 08h30.

ngày Chủ nhật 05/4/2015. Thí sinh bắt buộc phải có mặt tại

2. Đăng kí dự thi
- Thời gian đăng kí dự thi: từ ngày 19/01/2015 đến ngày 02/3/2015. Cụ thể:
o Từ thứ Hai đến thứ Sáu:
§ Sáng: 08h00 – 11h30.
§ Chiều: 13h30 – 16h30.
o Thứ Bảy: 08h00 – 11h00.
Lưu ý: Tạm dừng đăng kí trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán từ 14/2 đến 22/2/2015.

ự thi: Trường ĐHSP Tp. HCM, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, phòng A202, 280 An Dương Vương,
Phường 4, Quận 5, Tp.HCM.
- Lệ phí dự thi:
o Đăng kí thi bằng chữ giản thể: 350.000 VND/Bang.
o Đăng kí thi bằng chữ phồn thể: 300.000 VND/Bang.
- Hồ sơ đăng kí dự thi:
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o Phiếu đăng kí dự thi (theo mẫu). Thí sinh có thể tải mẫu phiếu đăng kí dự thi tại địa chỉ:
http://phongkhaothi.hcmup.edu.vn
o 01 Bản sao Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu).
o 02 hình chụp chân dung kích cỡ 4x6.
Lưu ý: Thí sinh có nhu cầu nhận phiếu báo dự thi bằng thư chuyển phát nhanh sẽ phải cung cấp địa chỉ
nơi nhận và đóng lệ phí chuyển phát nhanh là 30.000 VNĐ.
3. Nhận phiếu báo dự thi
Phiếu báo dự thi sẽ được chuyển đến thí sinh từ 23/3 đến 26/3/2015 dưới một trong hai hình thức:
- Nhận trực tiếp tại nơi đăng kí dự thi. Khi đến nhận, thí sinh phải mang theo biên lai đóng lệ phí để đối
chiếu.
- Chuyển phát nhanh nếu thí sinh có đăng kí trước đó.
4. Thông tin liên hệ:
- Website để tra cứu thông tin của kì thi:
http://phongkhaothi.hcmup.edu.vn
- Thông tin liên lạc:
o Điện thoại: (08) 38352020 – Ext: 147
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