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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 

Số: 83/TB-ĐHVHHCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2021 

 

 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức kỳ thi kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào 

trình độ A2/bậc 2 cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy 

của Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh 
            
 

 

Căn cứ Quy định số 28/QyĐ ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chuẩn đầu ra 

tiếng Anh đối với sinh viên đại học khóa chính quy tại Trường. 

Nhằm triển khai hoạt động giảng dạy theo Kế hoạch năm học 2021 - 2022 và 

tiến hành xếp lớp học phần B1.1 trong chương trình đào tạo chính khóa cho sinh 

viên học tiếng Anh phù hợp với năng lực, đảm bảo tiến độ học tập tại Trường. 

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tổ chức cho sinh 

viên tham dự kỳ thi kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ bậc 2/6 theo 

Khung NLNN 6 bậc Việt Nam, như sau: 

1. Đối tượng dự thi: Sinh viên các lớp kết thúc năm thứ nhất và các khóa 

trong Trường. 

2. Số lượng sinh viên đăng ký thi: 225 sinh viên. Chia làm 05 phòng thi, số 

lượng 45 sinh viên/phòng thi. 

3. Thời gian thi: Ngày 21/8 và ngày 22/8/2021 (thứ Sáu, thứ Bảy). 

4. Hình thức thi: Trực tuyến. 

5. Kỹ năng thi: Vấn đáp. 

Sinh viên có kết quả đánh giá đạt từ 05 điểm trở lên được xếp lớp học tiếng 

Anh học phần B1.1 trong chương trình chính khóa tại Trường. 

* Chú ý chung: 

Đối tương được miễn thi, kiểm tra đánh giá trình độ A2: 

- Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt trình độ A2 theo Bảng quy 

chiếu hệ thống các chuẩn đánh giá năng lực tiếng Anh quốc tế dành cho công tác 

đánh giá và quy chiếu năng lực tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra của sinh viên trường 

Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng từ năm học 2020 - 2021. 
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- Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 của các cơ sở giáo dục được 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức thi đánh giá năng lực theo Khung năng 

lực 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

- Sinh viên đã học xong chương trình A2 trong Trường và có kết quả thi đạt từ 

50 điểm trở lên. 

Đề nghị các phòng, khoa, bộ môn và sinh viên thực hiện theo Thông báo này./. 

   

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo); 

- Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường (để biết và triển khai); 

- Sinh viên (để tham gia thi); 

- Lưu: VT, P.ĐT,QLKH-HTQT, K.KTCB. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 

 

 

 

 

 

(Đã ký) 

 
 

 
 

 

Nguyễn Thế Dũng 

 


