
UBND HUYỆN LẠC THỦY 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 886 /GD&ĐT 
V/v thông báo lịch thi chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế Cambridge năm 2022. 

Lạc Thủy, ngày 25 tháng 11 năm 2021 

Kính gửi: Các trường Tiểu học, THCS, TH&THCS trực thuộc. 

Căn cứ Văn bản số 3158/SGD&ĐT-QLCLGD ngày 22/11/2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo lịch thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 

Cambridge năm 2022. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch thi và các thông tin liên quan 

đến kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Cambridge năm 2022 với các nội dung, 

cụ thể như sau: 

1. Đối tượng dự thi 

Học sinh các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ 

sở và những người có nguyện vọng dự thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 

Cambridge trên địa bàn huyện Lạc Thủy. 

2. Hình thức thi 

Thi 04 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.  

- Kỹ năng Nghe, Đọc, Viết: Thi trên giấy.  

- Kỹ năng Nói: Thi nói trực tiếp với Giám khảo của Hội đồng khảo thí 

tiếng Anh Đại học Cambridge.  

* Để biết thêm thông tin về bài thi mẫu và các hướng dẫn liên quan xin 

truy cập địa chỉ: https://oea-vietnam.com/khao-thi-cambridge-english/  

3. Địa điểm tổ chức thi 

Trung tâm giáo dục ATTIC 2, đường Trương Hán Siêu, phường Thịnh 

Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

4. Thời gian thi: Thời gian dự kiến thi theo Phụ lục I (kèm theo Văn bản 

này). 

5. Đăng ký và lệ phí thi 

5.1. Đăng ký thi  

- Hồ sơ dự thi gồm:  

+ Đối với thí sinh thi Starters, Movers, Flyers: 01 bản photo giấy khai sinh 

(không cần công chứng); 01 đơn đăng ký dự thi đã điền đầy đủ thông tin có dán 

ảnh, mẫu đơn đăng ký dự thi tải tại địa chỉ: 

https://drive.google.com/file/d/1FhRZiOKJm1P90gCtgF_l7SulEiljL4UD/vi

ew  

(Lưu ý: Các thí sinh là học sinh Tiểu học, phụ huynh ký đơn đăng ký thay 

cho thí sinh).  

https://oea-vietnam.com/khao-thi-cambridge-english/
https://drive.google.com/file/d/1FhRZiOKJm1P90gCtgF_l7SulEiljL4UD/view
https://drive.google.com/file/d/1FhRZiOKJm1P90gCtgF_l7SulEiljL4UD/view
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+ Đối với thí sinh thi KET, PET, FCE: 01 bản sao Chứng minh nhân dân, 

Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân (không cần công chứng); 01 đơn đăng ký 

dự thi đã điền đầy đủ thông tin có dán ảnh, mẫu đơn đăng ký dự thi tải tại địa 

chỉ: 

https://drive.google.com/file/d/1FhRZiOKJm1P90gCtgF_l7SulEiljL4UD/vi

ew   

* Lưu ý: Đối với học sinh dự thi KET, PET, FCE dưới 18 tuổi chưa có 

Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, phụ huynh sử 

dụng phiếu xác nhận thông tin dành cho thí sinh dưới 18 tuổi do trường nơi học 

sinh đang học xác nhận và đóng dấu (Phụ huynh học sinh có thể tải mẫu tại địa 

chỉ: https://drive.google.com/file/d/1IjQVIzpsu_VBJa8OhAlyLTI5fG5z-zR7/view  

- Hồ sơ dự thi gửi về: Điểm đăng ký và tổ chức thi kỳ thi tiếng Anh 

Cambridge quốc tế - Văn phòng Trung tâm ATTIC 2, số hotline: 0395 845 566, 

Email: attic2centerhb@gmail.com.   

- Thông tin tư vấn về kỳ thi: Trung tâm Khảo thí Ủy quyền Cambridge - 

OEA Vietnam, Email: caeinfo@oea-vietnam.com. Điện thoại: 024 3232 1318 

(số máy lẻ 301, 302 hoặc 303), điện thoại di động: 0913 231 318. 

5.2. Lệ phí thi 

Chi tiết về lệ phí thi xin liên hệ số điện thoại: 024 3232 1318 (số máy lẻ 

301, 302 hoặc 303) hoặc số hotline: 0395 845 566. 

6. Thông báo kết quả và cấp chứng chỉ 

Kết quả thi sẽ được thông báo sau 04 tuần và cấp chứng chỉ sau 06 đến 08 

tuần kể từ ngày thi, thí sinh sẽ được thông báo kết quả trên website: 

https://candidates.cambridgeenglish.org hoặc nhận phiếu báo điểm qua email do 

thí sinh cung cấp. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, 

Tiểu học và Trung học cơ sở trực thuộc thông báo rộng rãi về lịch thi và các 

thông tin liên quan đến kỳ thi để học sinh, phụ huynh học sinh và các cá nhân 

liên quan được biết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Phòng; 

- CM TH, THCS; 

- Lưu VT, TrH(V.06b). 

 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thu Hằng 
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Phụ lục I 

Thời gian dự kiến tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh  

quốc tế Cambridge năm 2022 

(Kèm theo Văn bản số          /GD&ĐT ngày        /11/2021 của Phòng GD&ĐT) 

TT Tên kỳ thi Lịch thi 

Thời gian bắt 

đầu nhận hồ 

sơ dự thi 

Thời gian cuối 

nộp hồ sơ và lệ 

phí thi 

1 

- PreA1 Starters 

- A1 Movers 

- A2 Flyers 

- A2 Key for Schools 

(KETfS) 

- B1 Preliminary for Schools 

(PETfS) 

27/02/2022 06/12/2021 06/01/2022 

2 

- PreA1 Starters 

- A1 Movers 

- A2 Flyers 

- A2 Key for Schools 

(KETfS) 

- B1 Preliminary for Schools 

(PETfS) 

- B2 First for Schools 

(FCEfS) 

23/07/2022 02/05/2022 02/06/2022 

4 

- PreA1 Starters 

- A1 Movers 

- A2 Flyers 

- A2 Key for Schools 

(KETfS) 

- B1 Preliminary for Schools 

(PETfS) 

13/11/2022 22/08/2022 22/09/2022 

5 B2 First for Schools (FCEfS) 12/11/2022 22/08/2022 22/09/2022 

*Lưu ý: Thời gian có thể được điều chỉnh theo quy định của Cambridge. 

 

 

 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-25T16:35:23+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phòng Giáo dục và Đào tạo<phonggiaoduc.lat@hoabinh.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-25T16:35:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phòng Giáo dục và Đào tạo<phonggiaoduc.lat@hoabinh.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-25T16:35:32+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phòng Giáo dục và Đào tạo<phonggiaoduc.lat@hoabinh.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-25T16:35:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phòng Giáo dục và Đào tạo<phonggiaoduc.lat@hoabinh.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




