
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM 

ĐOÀN THANH NIÊN – CÔNG ĐOÀN 
 

Số 01/TB-ĐTN-CĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31  tháng 5 năm 2018 

 

THÔNG BÁO SỐ 2 

V/v Thời gian và mã dự thi Olympic Anh Ngữ 2018 - Khối Cán bộ Viên chức 
“ENGLISH OLYMPIC CONTEST 2018” 

 

Ban tổ chức cuộc thi EOC 2018 thông báo đến thí sinh về thời gian thi và mã dự thi 

Olympic Anh Ngữ 2018 - Khối Cán bộ Viên chức như sau: 
 

1. Thời gian dự thi: 

A. Thi cá nhân: 

- Thời gian: từ 16g00 thứ ba ngày 05/06/2018 đến hết thứ ba ngày 

19/06/2018 

- Lễ khai mạc cuộc thi: vào lúc 8:00 thứ tư ngày 06/6/2018 tại phòng máy 

A5-102A 

- Kết quả thi được tổng kết và thông báo hàng tuần, theo thời gian như sau: 

+ Tuần 1: Từ thứ ba ngày 05/6/2018 đến hết thứ bảy ngày 09/6/2018 

+ Tuần 2: Từ chủ nhật ngày 10/6/2018 đến hết thứ năm ngày 14/6/2018 

+ Tuần 3: Từ thứ sáu ngày 15/6/2018 đến hết thứ ba ngày 19/6/2018 

- Hướng dẫn đăng nhập và dự thi bảng cá nhân online vui lòng xem tại:   
https://tinyurl.com/eoc2018-hd-online  

 

B. Thi đồng đội: 

- Thời gian dự thi vòng loại: từ 8:00 đến 11:15, thứ ba ngày 12/06/2018,  tại 

phòng máy tính A5-102A. BTC sẽ sắp xếp các thành viên của mỗi đội thi 

cùng lượt thi trên ba máy tính riêng. Tổng điểm của ba thành viên là điểm 

vòng loại của mỗi đội. Trường hợp ba thí sinh không thể sắp xếp dự thi cùng 

lượt, vui lòng thông báo cho cô Hoàng Trọng Mai Sương theo số điện 

thoại: 0973808440 hoặc email suonghtm@hcmute.edu.vn để BTC tiện sắp 

xếp. 

- Vòng bán kết: từ 13:00 đến 15:00 dành cho bảng CB phòng ban, 15:00-

17:00 dành cho bảng GV, thứ  bảy ngày 16/06/2018, tại Hội Trường. 

https://tinyurl.com/eoc2018-hd-online


- Vòng chung kết: từ 7:30 đến 9:30 dành cho bảng CB phòng ban, 

9:30:00-11:30 dành cho bảng GV, thứ  năm ngày 21/06/2018, tại Hội 

Trường. 

- Thời gian đăng ký dự thi bảng đồng đội: đến hết chủ nhật ngày 10/6/2018 

theo link:  

+ Bảng D (CB phòng ban): https://tinyurl.com/eoc2018-dd-dangky-D 

+ Bảng E (GV): https://tinyurl.com/eoc2018-dd-dangky-E  

2. Mã tham dự cuộc thi:  

Để vào cuộc thi Olympic tiếng Anh 2018 CBVC, quý Thầy Cô sử dụng mã: 

eoc2018staff*101# (self-enrolment key) sau khi đăng nhập vào trang 

exam.hcmute.edu.vn. 
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