
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB-TĐHHN Hà Nội, ngày       tháng     năm 2021 

THÔNG BÁO 

V/v kết quả thi tuyển giảng viên tiếng Anh vòng 1 và triệu tập thí sinh dự thi 

vòng 2 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

Căn cứ Biên bản số 61/BB-TCHC ngày 26 tháng 3 năm 2021về việc kiểm tra 

hồ sơ thi tuyển giảng viên tiếng Anh tại vòng 1. 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội công bố kết quả thi tuyển 

vòng 1 theo danh sách đính kèm (Phụ lục I). 

Hội đồng kiểm tra sát hạch vòng 2 thi tuyển giảng viên tiếng Anh của 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo triệu tập thí sinh 

vòng 2 (thi thực hành) như sau: 

1. Thành phần: 

Thí sinh đạt tại vòng 1 (Phụ lục kèm theo). 

2. Thời gian, hình thức thi: 

2.1. Thời gian thi: 13h30, ngày 08/4/2021. 

2.2. Hình thức thi: Thi thực hành 01 tiết giảng. 

3. Nội dung thi: 

- Thí sinh chuẩn bị 03 tiết giảng, đánh số thứ tự các bài giảng từ 01 đến 

03. Hồ sơ của 03 tiết giảng đóng thành 01 quyển, nhân bản 05 quyển nộp cho 

Hội đồng kiểm tra sát hạch trước khi thi thực hành. 

- Thí sinh bốc thăm 01 bài giảng đã chuẩn bị trước và thực hiện giảng dạy 

trong thời gian 50 phút. 

- Thí sinh trả lời các câu hỏi kiến thức chung về chuyên môn, tình huống 

sư phạm. 

- Nội dung thi tuyển vòng 2 được gửi trong phụ lục kèm theo thông báo 

này (Phụ lục II).  

4. Địa điểm thi: 

Phòng 905, Nhà A, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, số 

41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 
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Ghi chú: 

Thí sinh phải có mặt trước phòng thi 15 phút và mang theo chứng minh thư 

nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. 

Thông báo này thay cho Giấy triệu tập thí sinh dự thi. 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo đến toàn thể 

thí sinh, các cá nhân và đơn vị có liên quan được biết và thực hiện. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- - Chủ tịch Hội đồng trường (để b/c); 

- - Ban Giám hiệu; 

- - Các thành viên Hội đồng kiểm tra sát hạch; 

- - Website Trường; 

- - Lưu: VT, TCHC. DHY. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

  

 

 

 

Vũ Danh Tuyên 
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Phụ lục I 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI VÒNG 2 

(Kèm theo Thông báo số.................../TB-TĐHHN ngày      tháng    năm 2021 của 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

SBD Họ và tên 
Ngày tháng 

 năm sinh 
Kết quả 

01 Trần Quốc  Anh 27/02/1997 Đạt 

02 Lê Thị  Bình 14/01/1997 Đạt 

03 Phạm Quang  Thiên 16/03/1998 Đạt 

04 Trần Khánh  Nga 09/09/1993 Đạt 
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Phụ lục II  

NỘI DUNG THI TUYỂN VÒNG 2 - PHẦN THI THỰC HÀNH 

(Kèm theo Thông báo số.................../TB-TĐHHN ngày      tháng    năm 2021 

củaTrường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

Tên học 

phần 

Vị trí bài giảng/ 

tên bài giảng 
Nội dung bài giảng 

Yêu cầu về 

kiến thức chung 

TIẾNG 

ANH 1 

 

Module 2. Important Firsts 

(Speaking lesson) 

Giáo trình sử dụng: New 

cutting Edge Pre - Intermediate 

1. Vocabulary 

2. Useful Language 

3. Talk about one of your most 

memorable holidays. 

 

- Có vốn từ vựng 

và hiểu biết phong 

phú về chủ đề bài 

giảng để có thể tự 

tin truyền đạt. Nắm 

chắc các cấu trúc 

và hiện tượng ngữ 

pháp để vận dụng 

linh hoạt theo yêu 

cầu bài.  

- Cách giải quyết 

một số tình huống 

sư phạm. 

TIẾNG 

ANH 2 

Module 6. Special occasions 

(Reading lesson) 

Giáo trình sử dụng: New 

cutting Edge Pre - Intermediate 

1. Vocabulary: dates and 

special occasions 

2. Expressions: phrases for 

special occasions 

3. Reading comprehension: 

Birthday traditions around the 

world. 

TIẾNG 

ANH 3 

Module 13. Choosing the right 

person. (Writing lesson)  

Giáo trình sử dụng: New 

cutting Edge Pre - Intermediate 

1. Application forms 

2. Useful Language 

3. Write an application form. 
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