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NỘI DUNG ĐỀ ÁN TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO 

KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM 

1. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐẠI 

HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ 

NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 

1.1. GIỚI THIỆU CHUNG  

1.1.1. TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, MỤC TIÊU 

Tên trường: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH-NV) – Đại học Quốc 

gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM). 

Tên tiếng Anh: University of Social Sciences and Humanities (USSH) – Vietnam National 

University-Ho Chi Minh City (VNU-HCM). 

Đơn vị chủ quản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm thành lập: 1957 

Loại hình trường: Công lập 

Địa chỉ cơ sở 1: số 10-12 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Địa chỉ cơ sở 2: Khu phố 6, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Số điện thoại:  028 38293828, số fax:028 38221903 

E-mail: ngophuonglan@hcmussh.edu.vn  

Website: http//www.hcmussh.edu.vn   

TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG, TRIẾT LÝ GIÁO DỤC 

Tầm nhìn 2030: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là trường đại học nghiên cứu 

trong hệ thống ĐHQG-HCM, nằm trong tốp đầu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của 

Châu Á. 

Sứ mạng: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra những công trình nghiên cứu khoa học 

tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; có đóng góp thiết thực cho chiến lược 

cũng như sách lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước và các địa phương, trọng tâm là khu 

vực phía Nam.  

Triết lý giáo dục: Giáo dục toàn diện, khai phóng và đa văn hóa. 

 

 

 

mailto:ngophuonglan@hcmussh.edu.vn


 

3 

 

 

1.1.2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 

Trường ĐH KHXH&NV có lịch sử hình thành và phát triển hơn 60 năm. Sau Hiệp định Genève 

1954, trên cơ sở Đại học Văn khoa ở Hà Nội, Trường được tái lập ở Sài Gòn vào tháng 11 năm 

1955 với tên gọi là Trường Cao đẳng dự bị Văn khoa Pháp và là trường thành viên của Viện Đại 

học Quốc gia Việt Nam ở Sài Gòn. Đến ngày 01-3-1957, Trường chính thức thành lập với tên 

gọi Trường Đại học Văn khoa thuộc Viện Đại học Sài Gòn. Từ năm 1976 đến năm 1996, Trường 

trở thành bộ phận các ngành khoa học xã hội, nhân văn và ngoại ngữ trong Trường Đại học Tổng 

hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 30-3-1996, Trường mang tên Trường Đại học Khoa học Xã 

hội và Nhân văn thuộc hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 

1233/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện tại, Trường là một trong 

những cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của Việt Nam về lĩnh vực Khoa học Xã 

hội và Nhân văn; cung cấp các dịch vụ khoa học và giáo dục chất lượng cao cho nền kinh tế 

quốc dân; góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.  

 

1.1.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Trường ĐHKHXH&NV tổ chức theo Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 02/7/2012; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018; 

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học thành viên và khoa trực thuộc ĐHQG-HCM 

ban hành theo Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG ngày 17/8/2016 và Quy chế Tổ chức và hoạt động 

của Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM ban hành theo Quyết định số 1000/QĐ-XHNV-

TCCB ngày 9/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV.  

Cơ cấu tổ chức của Trường thể hiện qua sơ đồ dưới đây: 
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PHÒNG BAN 

Trường hiện có 14 phòng, ban chức năng và tương đương gồm: 1) Phòng Hành chính - Tổng 

hợp, 2) Phòng Tổ chức - Cán bộ, 3) Phòng Đào tạo, 4) Phòng Sau đại học, 5) Phòng Công tác 

sinh viên; 6) Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; 7) Phòng Đối ngoại và Quản lý khoa 

học; 8) Phòng Quản trị - Thiết bị; 9) Phòng Kế hoạch - Tài chính; 10) Phòng Thanh tra - Pháp 

chế - Sở hữu trí tuệ; 11) Phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp; 12) Ban Quản lý Cơ 

sở Thủ Đức;13) Thư viện; và 14) Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa. 

Với sự thành lập Công ty TNHH Dịch vụ khoa học và Du lịch Văn Khoa ngày 19/11/2018, Nhà 

trường đang có tiềm năng rất lớn về phát triển đào tạo, nghiên cứu, và phục vụ cộng đồng. Bên 

cạnh đó, Nhà trường thành lập Văn phòng Ban Liên lạc Cựu sinh viên và Câu lạc bộ Cựu Sinh 

viên Doanh nhân trực thuộc Ban Liên lạc Cựu Sinh viên, việc tái cấu trúc hoạt động của Trung 

tâm ngoại ngữ là những nền tảng cho việc phát huy các tiềm năng tài chính và hỗ trợ của xã hội 

phục vụ cho đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu. 

KHOA/BỘ MÔN 

Hiện nay, Trường có 28 khoa và bộ môn thuộc Trường, gồm: 1) Khoa Triết học; 2) Khoa Văn 

học; 3) Khoa Lịch sử; 4) Khoa Địa lý; 5) Khoa Việt Nam học; 6) Khoa Đông Phương học; 7) 

Khoa Xã hội học; 8) Khoa Giáo dục; 9) Khoa Thư viện - Thông tin học; 10) Khoa Ngữ văn Anh; 

11) Khoa Ngữ văn Nga; 12) Khoa Ngữ văn Pháp; 13) Khoa Ngữ văn Trung Quốc; 14) Khoa 

Ngữ văn Đức; 15) Khoa Văn hoá học; 16) Khoa Báo chí và Truyền thông; 17) Khoa Nhân học; 

18) Khoa Quan hệ quốc tế; 19) Khoa Công tác xã hội; 20) Khoa Tâm lý học; 21) Khoa Đô thị 

học; 22) Khoa Nhật Bản học; 23) Khoa Hàn Quốc học; 24) Khoa Lưu trữ học – Quản trị văn 

phòng; 25) Khoa Du lịch; 26) Khoa Ngôn ngữ học; 27) Bộ môn Ngữ văn Tây Ban Nha; 28) Bộ 

môn Ngữ văn Ý.  

TRUNG TÂM 

Trường có 15 Trung tâm nghiên cứu và dịch vụ khoa học: 1) Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam 

– Đông Nam Á; 2) Trung tâm Hàn Quốc học; 3) Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo – Đạo đức; 4) 

Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo; 5) Trung tâm Phát triển Nông thôn – Saemaul Undong; 6) 

Trung tâm Nghiên cứu Thái Lan; 7) Trung tâm Giao lưu văn hóa và Nghiên cứu Nhật Bản; 8) 

Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng; 9) Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Chính 

sách quốc gia; 10) Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực; 11) Trung tâm Nghiên cứu 

Quốc tế; 12)Trung tâm Đào tạo quốc tế; 13) Trung tâm Ngoại ngữ; 14) Trung tâm Tin học; 15) 

Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp và Phát triển nguồn nhân lực. 

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ 

Trường hiện có 956 công chức, viên chức gồm 589 giảng viên, 367 cán bộ, chuyên viên và nhân 

viên hỗ trợ đào tạo. Trong 589 giảng viên có 4 giáo sư, 50 phó giáo sư, 241 tiến sĩ (chiếm 40,92% 



 

5 

 

 

giảng viên), 347 thạc sĩ (chiếm 58,91% giảng viên), 1 cử nhân (chiếm 0,17 % giảng viên). Riêng 

đội ngũ giảng dạy Tiếng Anh, có Khoa Ngữ văn Anh được giao đào tạo cử nhân ngôn ngữ Anh 

và thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Anh (TESOL) với quy mô gần 3500 sinh viên 

và học viên; và Trung tâm Ngoại ngữ được giao phụ trách giảng dạy Tiếng Anh không chuyên 

ngữ và các ngoại ngữ không chuyên khác cho toàn bộ sinh viên và học viên sau đại học cho toàn 

trường. Trong đó có 11 tiến sỹ tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ học Anh, giáo dục học, và 

kiểm định trong giáo dục được đào tạo trong nước và ngoài nước bằng tiếng Anh; và 50 thạc sỹ 

tốt nghiệp các chuyên ngành ngôn ngữ Anh, Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Anh 

(LL&PPDHTA, TESOL) từ các trường đại học trong và ngoài nước. 

1.1.4. QUY MÔ ĐÀO TẠO 

Hiện nay Nhà trường có 30 ngành với 58 chương trình đào tạo bậc cử nhân, 47 ngành đào 

tạo sau đại học (31 ngành đào tạo thạc sĩ và 16 ngành đào tạo tiến sĩ). Chương trình đào tạo bậc 

cử nhân Việt Nam học, Ngữ văn Anh, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ học, Báo chí & Truyền thông, 

Công tác xã hội, Giáo dục học, Văn học, Ngôn ngữ Trung Quốc, đã chứng nhận kiểm định chất 

lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network -Quality 

Assurance, AUN-QA). Riêng Chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành Lý luận và phương pháp Dạy 

học Tiếng Anh của Khoa Ngữ văn Anh đã được chứng nhận kiểm định chất lượng của Mạng 

lưới các trường đại học Đông Nam Á.   

Quy mô sinh viên của Nhà trường tính đến tháng 5/2021  là 15.157  sinh viên (Trong đó, 

chương trình cử nhân chính quy chuẩn có 10.794 sinh viên, chương trình chất lượng cao chính 

quy có 1.361 sinh viên, chương trình văn bằng hai chính quy 1.977 sinh viên, chương trình liên 

thông có 170 sinh viên, chương trình vừa làm vừa học có 739 sinh viên, chương trình văn bằng 2 

vừa làm vừa học có 80 sinh viên, chương trình từ xa có 36 sinh viên); quy mô học viên cao học 

và nghiên cứu sinh tính đến ngày 31/10/2021  là 1.808 (chương trình thạc sĩ có 1.440 học viên và 

chương trình tiến sĩ có 368 nghiên cứu sinh). Cơ cấu ngành đào tạo của Trường được xác lập theo 

định hướng nghiên cứu; nâng cao chất lượng các ngành học cơ bản - truyền thống, đồng thời chú 

trọng phát triển các ngành học ứng dụng - hiện đại; thực hiện quy mô hợp lý đối với các phương 

thức và loại hình đào tạo ổn định quy mô hệ chính quy và văn bằng 2, giảm quy mô hệ vừa làm 

vừa học, và mở hệ đào tạo chất lượng cao ở các ngành Quan hệ quốc tế; Báo chí &Truyền thông, 

Ngữ văn Anh, Nhật Bản học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và Ngữ văn Trung Quốc.  

Các hoạt động hợp tác quốc tế là điểm mạnh của Nhà trường. Trường có quan hệ đối tác 

với hơn 250 trường đại học và viện nghiên cứu trên thế giới. Quan hệ quốc tế được thể hiện 

trong nhiều hình thức đa dạng bao gồm: trao đổi sinh viên và trao đổi giảng viên theo các chương 

trình ngắn hạn và dài hạn; các chương trình học tập ở nước ngoài; các chương trình đào tạo 

chung và công nhận tín chỉ bậc đại học và sau đại học; các dự án nghiên cứu chung và tổ chức 
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hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế và xuất bản các ấn phẩm khoa học về các vấn đề đương đại 

trong lĩnh vực ngoại ngữ, khoa học xã hội và nhân văn. 

1.1.5. CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Trường có hai cơ sở đào tạo, trong đó Trung tâm Ngoại ngữ cũng có văn phòng đặt tại hai 

cơ sở của trường. 

- Cơ sở quận 1: Toạ lạc tại số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1 Tp. Hồ 

Chí Minh với diện tích 1,2 ha, cơ sở 1 bao gồm văn phòng Ban Giám hiệu, các phòng/ ban, khoa, 

bộ môn, trung tâm đào tạo sau đại học, các chương trình dành cho học viên người nước ngoài, 

các chương trình liên kết quốc tế và sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao. 

- Cơ sở ở thành phố Thủ Đức: Với diện tích rộng trên 23 ha, cơ sở ở Tp. Thủ Đức đào tạo 

sinh viên từ năm thứ nhất đến khi tốt nghiệp. Trường đang đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở Thủ 

Đức thành cơ sở đào tạo hiện đại, có các khu chức năng như nhà làm việc, giảng dạy, nghiên 

cứu, thư viện, bảo tàng, khu phức hợp thể dục thể thao, dịch vụ, v.v. nằm trong khu quy hoạch 

chung rộng hơn 700 ha của ĐHQG-HCM. 

Tổng diện tích 2 cơ sở là trên 24,2 ha, trong đó tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo 

nghiên cứu khoa học của Trường là 72.198 m2, diện tích sàn xây dựng/sinh viên đạt 5,22 m2/sinh 

viên, đáp ứng quy định tại Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT (Quy định là 2,8m2/sinh viên). 

Trường có 286 phòng học, phòng làm việc, nghiên cứu khoa học, thực tập thực hành, trong đó 251 

phòng dành riêng cho hoạt động đào tạo và khảo thí. 

STT Nội dung 
Số lượng 

phòng học 
Diện tích m2 Số chỗ ngồi 

Số máy vi 

tính 

1 Phòng dưới 50 chỗ 88 3873 2384  

2 Phòng từ 50 đến 99 chỗ 99 7386 5814  

3 Phòng từ 100 đến 200 chỗ 35 4709 4039  

4 Giảng đường lớn 03 1730 949  

5 Phòng đa phương tiện 10 1590  543 

6 Phòng lab/máy 07 572  266 

7 Phòng thực tập thực hành 09 2014   

8 Phòng chất lượng cao 35 1288   

 22.335   

Nguồn: Phòng Quản trị Thiết bị, 2021 

Trường có 7 tòa nhà, trong đó Trường dành riêng tòa nhà A lầu 2 tại cơ sở Linh Trung, cho việc 

tổ chức thi tiếng Anh trên máy tính với công suất 255 học viên/ca.  
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1.2. KINH NGHIỆM VÀ NĂNG LỰC ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 

Với bề dày lịch sử hình thành và phát triển, Trường ĐH KHXH&NV có hai đơn vị chính phụ 

trách việc đào tạo Tiếng Anh chuyên ngữ bậc cử nhân và thạc sỹ (Khoa Ngữ văn Anh) và đào 

tạo Tiếng Anh (và các ngoại ngữ khác) không chuyên (Trung tâm Ngoại ngữ). 

1.2.1. KHOA NGỮ VĂN ANH 

Khoa Ngữ văn Anh, đơn vị chuyên trách về đào tạo tiếng Anh chuyên ngữ, là một trong những 

khoa có bề dầy lịch sử và phát triển góp phần tạo nên uy tín của Trường ĐHKHXH-NV cũng 

như ĐHQG-HCM trong lĩnh vực đào tạo Tiếng Anh ở các tỉnh, thành phía nam. Khoa đã đào 

tạo và cung cấp cho xã hội và đất nước một nguồn nhân lực lớn có trình độ chuyên môn cao ở 

cả trình độ đại học và sau đại học, với quy mô tốt nghiệp khoảng 250 cử nhân và 50 thạc sỹ mỗi 

năm.  Với thế mạnh về chuyên môn, Khoa Ngữ văn Anh đang thực hiện các nhiệm vụ đào tạo ở 

các bậc đào tạo và loại hình đào tạo cụ thể sau:  

- Bậc đại học: Khoa có CTĐT Cử nhân Ngôn ngữ Anh gồm Cử nhân chính quy văn bằng 

1 (hệ chuẩn), Cử nhân tài năng (từ 2005 đến 2011), Cử nhân chính quy văn bằng 1 (hệ 

chất lượng cao, từ năm 2016 đến nay), Cử nhân chính quy văn bằng 2, Cử nhân hệ liên 

thông đại học, Cử nhân hệ Vừa làm vừa học 

- Bậc sau đại học: Khoa có CTĐT Thạc sỹ Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh 

(MA in TESOL, từ năm 1999 đến nay); Chương trình Thạc sỹ và Tiến sĩ Ngôn ngữ học 

Ứng dụng (MA and PhD in Applied Linguistics) liên kết với Đại học Latrobe (Úc, từ 

năm 1995-đến 2013); và CTĐT Thạc sỹ Ngôn ngữ học, định hướng LL&PPDH Tiếng 

Anh (MA in Linguistics with TESOL concentration, liên kết với Đại học Benedictine, 

Hoa Kỳ, từ năm 2016 đến nay).  

- Ngoài ra, Khoa cũng có CTĐT Chứng chỉ TESOL (TESOL Certificate) 

Đặc biệt, vào tháng 9 năm 2013, Chương trình đào tạo Cử nhân Ngữ văn Anh của trường 

ĐHKHXH-NV, ĐHQG-HCM đạt chuẩn kiểm định chất lượng của Mạng lưới các trường đại 

học Đông Nam Á (ASEAN University Network-Quality Assurance, AUN-QA) với số điểm là 

4.7/7. Đây cũng là một trong những chương trình đào tạo đạt số điểm kiểm định chất lượng 

cao trong ĐHQG-HCM. Tháng 9 năm 2019, CTĐT Thạc sỹ LL&PPDH Tiếng Anh của Khoa 

cũng được mạng lưới này công nhận đạt chuẩn chất lượng đào tạo Đông Nam Á.  

VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY 

Hiện nay, Khoa Ngữ văn Anh có 51 cán bộ giảng viên gồm 10 tiến sỹ, 9 cán bộ hỗ trợ và 32 

thạc sỹ, trong đó có 8 thạc sỹ đang học nghiên cứu sinh tại nước ngoài (Anh, Mỹ, Úc, New 

Zealand). Ở bậc cử nhân, Khoa đào tạo chương trình chính quy hệ chuẩn, hệ cử nhân tài năng 



 

8 

 

 

(đến năm 2011) và hệ chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Anh với ba chuyên ngành chính gồm 

Ngữ học-Giảng dạy tiếng Anh, Văn hóa-Văn học Anh-Mỹ, và Biên-Phiên dịch. Ở bậc sau đại 

học, Khoa đào tạo thạc sỹ Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Anh. Hiện nay trong cơ cấu 

tổ chức, Khoa Ngữ văn Anh có 5 bộ môn, gồm: 

- Bộ môn Kỹ năng ngôn ngữ Tiếng Anh, phụ trách giảng dạy và nghiên cứu các môn kỹ 

năng ngôn ngữ tiếng Anh cho sinh viên trong 4 nhóm học phần đầu tiên của CTĐT. 

- Bộ môn Ngữ học Anh, phụ trách giảng dạy và nghiên cứu các môn lý thuyết về Ngữ 

học Anh. 

- Bộ môn Biên- Phiên dịch, phụ trách giảng dạy và nghiên cứu các môn lý thuyết dịch 

thuật và ứng dụng ngôn ngữ trong biên dịch và phiên dịch Anh-Việt và Việt-Anh. 

- Bộ môn Văn hóa-Văn học Anh-Mỹ, phụ trách giảng dạy và nghiên cứu các môn học về 

văn học, văn hóa, đất nước và con người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chính, chủ 

yếu là Vương Quốc Anh và Hoa kỳ.  

- Bộ môn Giảng dạy tiếng Anh, phụ trách giảng dạy và nghiên cứu các môn về lý thuyết 

và thực hành giảng dạy tiếng Anh nâng cao ở giai đoạn chuyên ngành. 

1.2.2. TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Ngoại ngữ được quy định tại Quyết định 

số 329/QĐ-TCCB, ngày 14 tháng 3 năm 1980 của Bộ trưởng Bộ Đại học, Trung học Chuyên 

nghiệp và Dạy nghề, thành lập Trung tâm Ngoại ngữ trực thuộc trường Đại học Tổng hợp Thành 

phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 43/TCHC, ngày 29 tháng 10 năm 1996 của Hiệu trưởng Trường 

ĐHKHXH-NV, đổi tên Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh thành 

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.  

Ngày 12 tháng 3 năm 2021, Hiệu Trưởng nhà trường ký Quyết định số 180/QĐ-XHNV-

TCCB bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Ngoại ngữ thuộc Trường, Trung tâm Ngoại 

ngữ được trường ĐHKHXH-NV giao nhiệm vụ tổ chức thi B1, B2 và C1 theo thông tư 

23/2017/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại 

ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam [Xem phụ lục 1, Các quyết định 

có liên quan].  

Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHKHXH-NV, tiền thân là Trung tâm Ngoại ngữ trường 

Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động từ năm 1980 có bề dày 40 năm kinh 

nghiệm, là trung tâm ngoại ngữ của một trường đại học đào tạo chuyên ngữ trình độ đại học và 

sau đại học. Trung tâm Ngoại ngữ có thế mạnh về đội ngũ giảng viên chuyên ngữ trong và ngoài 

nước có trình độ đại học và trên đại học tận tâm, năng động, sáng tạo; có chương trình, nội dung, 

phương pháp và các phương tiện giảng dạy hiện đại, hiệu quả; có đội ngũ tư vấn và phục vụ tận 

tình, địa điểm học tập thuận tiện, lý tưởng… Từ lâu, Trung tâm Ngoại ngữ được xã hội đánh giá 
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cao về chất lượng đào tạo và phục vụ, là một địa chỉ học ngoại ngữ uy tín cho sinh viên trong và 

ngoài trường.  

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 

Trung tâm được điều hành bởi Ban Giám đốc (gồm Giám đốc, TS. Lê Hoàng Dũng và 2 

Phó Giám đốc gồm TS. Ngô Thị Thu Trang và TS. Nguyễn Thị Kim Loan). Hiện nay TTNN có 

09 Trưởng bộ môn, 05 trưởng ban, 04 chuyên viên văn phòng và 48 giảng viên. Về năng lực 

Lãnh đạo và điều hành TTTN, hiện nay do 01 Phó Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm quản 

lý. Giám đốc Trung tâm có nhiều kinh nghiệm trong quản lý và điều hành chuyên môn -từng là 

Trưởng Khoa, Khoa Ngữ văn Anh (trong giai đoạn 2013-2020) [Xem Phụ lục 2A-Danh sách  

cán bộ quản lý và CB hỗ trợ tổ chức kỳ thi]. Hai Phó giám đốc đều đang kiêm nhiệm Trưởng 

phòng Đào tạo và Trưởng phòng Công tác Sinh viên của Trường và là những thành viên gắn bó 

lâu dài trong suốt quá trình phát triển của TTNN nên có nhiều kinh nghiệm trong công tác. Bên 

cạnh các Trưởng bộ môn phụ trách từng ngoại ngữ tại TTNN (hiện nay có 9 ngoại ngữ được 

giảng dạy tại TTNN, gồm Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Hoa, Tiếng 

Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Ý, và Tiếng Tây Ban Nha), TTNN có thêm các Ban gồm Ban Tuyển 

sinh-Hỗ trợ người học, Ban Đào tạo-Khảo thí, Ban Tài chính, Ban Đối Ngoại-Truyền thông, 

Ban Hành chính-Tổng hợp. Trong đó có Ban Đào tạo-Khảo thí trực tiếp phụ trách các công tác 

chuyên môn và khảo thí do Giám đốc TTNN trực tiếp chỉ đạo thực hiện. 

VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CỦA GIẢNG VIÊN 

Ngoài yêu cầu về chứng chỉ dạy tiếng Anh, trình độ từ cử nhân trở lên, tất cả các giáo viên 

của Trung tâm đều tham gia đầy đủ các kỳ tập huấn nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, 

đặc biệt là phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá người học, công tác coi thi. Chỉ tính 

từ năm 2011, khi đề án ngoại ngữ 2020 vừa đi vào hoạt động, Trung tâm Ngoại ngữ và Khoa 

ngữ văn Anh đã song song tổ chức nhiều hoạt động Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ 

giảng viên tiếng Anh đủ điều kiện phục vụ công tác giảng dạy và khảo thí như sau: 

 

Năm 2011 

Về Phương pháp 
+ Phương pháp GD tiếng Anh - ĐH Arkansas, Mỹ, ngày 11/7-6/8/2011 

(ĐHQG-HCM). 

Năm 2012  

Về Phương pháp + Bồi dưỡng PP GD TA, ĐH Arkansas, Mỹ,  2012 (ĐHQG-HCM) 

Về Khảo thí 

+ Bồi dưỡng chuyên sâu về khảo thí trong t.Anh, Lăng Cô-Huế, ngày 8-

18/8/2012 (Bộ GD&ĐT) 

+ Bồi dưỡng Giám khảo tiếng Anh, SEAMEO-HCM, 12/2012 (Bộ 

GD&ĐT). 
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+ Bồi dưỡng chuyên sâu về khảo thí trong t.Anh, Australia (Úc), ĐH New 

South Wales, 10-12/2012 (Bộ GD&ĐT). 

Năm 2013 

Về Nâng cao năng 

lực Tiếng Anh 
Nâng cao năng lực Tiếng Anh C1 (Bộ GD&ĐT). 

Về Phương pháp 

+ Tham gia lớp tập huấn “Xây dựng các đề thi tiêu chuẩn hoá để đánh giá 

tiếng Anh tại ĐHQG-HCM” do Viện Đào tạo Quốc tế tổ chức ngày 14-6-

2013). 

Về ICT 
+ Ứng dụng CNTT trong dạy và học tiếng Anh, 11/2013 (Bộ GD&ĐT tại 

ĐH ĐN). 

Về Khảo thí 

+ Xây dựng các đề thi tiêu chuẩn hóa để đánh giá tiếng anh tại ĐHQG-

HCM, ĐHQG-HCM (IEI) 14/6/2013 

+  Kỹ năng chấm thi viết và nói bài thi VNU-EPT, ĐHQG-HCM (IEI) 

8/2013; 12/2013 

Năm 2017 

Về Khảo thí 
-Tập huấn công tác coi thi VNU-EPT (ngày 09-12-2017) 

 

 Năm 2018 

Về Khảo thí 

Chấm thi viết và thi nói (ngày 25-26/01/2018) 

Tập huấn và cấp chứng chỉ Công tác khảo thí, kiểm tra đánh giá quá trình 

học tập cho 50 giảng viên tham gia 

- Tập huấn về tiếp cận xu hướng, công nghệ mới trong giảng dạy ngoại 

ngữ (ngày 27-30/11/2018 tại Singapore) do ĐHQG-HCM tổ chức 

 Năm 2019 

Về Nâng cao năng 

lực Tiếng Anh 

Tập huấn về Assessment Rubric Development Techniques theo Dự án 

USAIS, ngày 04-01-2019 

Năm 2021 

Về phương pháp 

kiểm tra đánh giá 

Tập huấn Nâng cao năng lực đánh giá người học trong việc giảng dạy 

Ngoại ngữ trực tuyến tại TTNN, tháng 12/2021 
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Tập huấn Thiết kế bài kiểm tra đánh giá người học phù hợp tình hình học 

tập mới, tháng 12/2021 

 

CĂN CỨ GIAO NHIỆM VỤ TỔ CHỨC KỲ THI NLNN 6 BẬC 

Căn cứ Quyết định 494/QĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 5 năm 2019 [Xem phụ lục 1, Các quyết 

định có liên quan] của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc giao nhiệm vụ cho trường ĐHKHXH-

NV thí điểm tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh tương đương Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam, sử dụng trong đào tạo Sau đại học tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh, trường ĐHKHXH-NV được sử dụng chung nguồn lực của Đại học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh về giảng dạy tiếng Anh và cơ sở vật chất để phát huy sức mạnh hệ thống trong 

giảng dạy và đào tạo tiếng Anh. Theo đó, Trung tâm Ngoại ngữ - đơn vị thực thi nhiệm vụ của 

ĐHQG-HCM giao cho Trường, sẽ phối hợp với các Trường thành viên, Trung tâm Khảo thí và 

Đánh giá chất lượng đào tạo trong hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để sử 

dụng cơ sở vật chất trang thiết bị và nhân sự đủ điều kiện phối hợp với các giảng viên giảng dạy 

tiếng Anh có trình độ từ Thạc sỹ trở lên ngành ngôn ngữ Anh, Thạc sỹ Lý luận và phương pháp 

dạy học Tiếng Anh, Thạc sỹ Ngôn ngữ học ứng dụng Anh, v.v. và có chứng chỉ C1 hoặc tương 

đương, đã tham gia và có chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết theo các định dạng 

đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam để 

cùng tham gia thực hiện Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Trường ĐHKHXH-NV, ĐHQG-HCM.  

Hiện nay, trường đã có 20 Giảng viên đã đạt chuẩn và có chứng chỉ Chấm thi Nói và Viết 

tiếng Anh Bậc 3-5 theo khung NLNN 6 bậc dành cho Việt Nam do các nơi cấp [Xem thêm Phụ 

lục 3]. Hằng năm Nhà trường cũng giao cho Khoa Ngữ văn Anh và Trung tâm Ngoại ngữ phối 

hợp để tiếp tục cử nhân sự giảng viên học tập chứng chỉ chấm thi nói và viết này đồng thời tiếp 

tục cử cán bộ nguồn để tham dự các khóa tập huấn chuyên sâu về biên soạn, thiết kế đề thi hoặc 

các chuyên môn có liên quan, giúp phục vụ tốt hơn nữa cho sự phát triển của Khoa, Trung tâm 

và Trường.  

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 

TTNN có chức năng tham mưu, giúp việc, tư vấn cho Hiệu trưởng và Ban giám hiệu 

trong quản lý, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển chương trình dạy và học 

ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu người học trong và ngoài trường, góp phần nâng cao chất lượng 

đào tạo của Trường.  

Trong quyết định giao nhiệm vụ ngày 18/01/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn đã giao cho TTNN nhiệm vụ Xây dựng và triển khai Đề án tổ chức 

thi đánh gia năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

(Quyết định số 34/QĐ-XHNV-TCCB, Phụ lục 1). Đồng thời trong quyết định số 35 Quyết 
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định số 35/QĐ-XHNV-TCCB (Phụ lục 1), Hiệu trưởng đã giao nhiệm vụ cho TS. Lê Hoàng 

Dũng, giám đốc TTNN, lập kế hoạch, điều phối, quản lý và triển khai đề án tổ chức thi đánh 

giá NLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam.  

Ngoài ra, TTNN còn có nhiệm vụ tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các loại hình đào tạo, 

chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ (các lớp ngoại ngữ trình độ A1, 

A2, B1, B2, C1, C2 theo chuẩn Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Khung 

tham chiếu Châu Âu; các lớp chuyên sâu văn phạm; các lớp kỹ năng nghe nói cơ bản và nâng 

cao; các lớp Anh văn kinh thương, các lớp TOEIC, TOEFL iBT, IELTS, và các lớp ngoại ngữ 

khác cho 8 ngoại ngữ còn lại như đã nêu trên); tư vấn những vấn đế liên quan đến ngoại ngữ đáp 

ứng nhu cầu người học; phối hợp với các khoa/bộ môn có giảng dạy ngoại ngữ tổ chức giảng 

dạy ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên chính quy của Trường, là môn học cốt lõi và điều 

kiện để thi tốt nghiệp; 

TTNN cũng được giao tổ chức hoặc phối hợp tổ chức thi, cấp chứng chỉ quốc gia và chứng 

chỉ quốc tế khác theo chương trình liên kết của Trung tâm với các tổ chức, cơ sở giáo dục trong 

và ngoài nước theo các quy định hiện hành. Hiện nay TTNN đã liên tục tổ chức thành công các 

kỳ thi quốc tế như Kỳ thi Năng lực Nhật Ngữ Quốc tế (quy mô 17000 thí sinh mỗi đợt), Kỳ thi 

NAT-Test, TOP-J, v.v. 

Với kinh nghiệm tổ chức nhiều chương trình ngoại ngữ mang tầm quốc tế, Trung tâm 

Ngoại ngữ Trường ĐHKHXH&NV đủ điều kiện phối hợp tốt với Trung tâm Khảo thí Quốc gia 

để triển khai Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam tại Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM, theo Thông tư 23/2017/TT-

BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.  

2. CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG 

2.1. CƠ SỞ VẬT CHẤT TỔ CHỨC THI 

Trường có đủ cơ sở vật chất bao gồm trang thiết bị, tài liệu học tập và công nghệ thông tin 

để thực hiện công tác tổ chức thi [Xem phụ lục 4- Cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi], trong đó Trường 

dành riêng một khu vực thi tách biệt tại tầng 1 và tầng 2 nhà học B và D tại Cơ sở 10-12 Đinh 

Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM; các phòng chức năng được bố trí liền kề, hoàn chỉnh thành một hệ 

thống đồng bộ theo quy định để thực hiện việc tổ chức thi năng lực tiếng anh theo khung 6 bậc 

dùng cho Việt Nam. Khu vực này có thiết bị cầm tay kiểm tra an ninh để giám sát người thi thực 

hiện các bước theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tổ chức thi theo đúng 

hướng dẫn của thông tư 23. Cơ sở tổ chức thi gồm 06 phòng như sau: 

- 01 Phòng hội đồng: Phòng D201 với diện tích 120 m2. Phòng hội đồng có 04 camera giám 

sát bên trong và hai camera giám sát hành lang.  



 

13 

 

 

- 01 Phòng kỹ thuật: Phòng D101bis diện tích 20 m2 gồm máy chủ, thiết bị bảo mật hợp 

nhất cho hệ thống, thiết bị lưu trữ dữ liệu, thiết bị lưu điện, nguồn điện dự phòng, các thiết bị 

phụ trợ đảm bảo đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật để tổ chức thi trên máy vi tính cho ít nhất 100 thí 

sinh trong một lượt thi. Phòng hội đồng có 02 camera giám sát bên trong và 02 camera giám sát 

hành lang. 

- 04 Phòng thi: Phòng B101 (40 máy), phòng B104 (30 máy), phòng B203 (51 máy) và 

phòng B205 (52 máy). Tổng số máy vi tính là 173. Tất cả các máy vi tính đều có vách ngăn đủ 

điều kiện chống gian lận trong thi cử (xem sơ đồ 1, sơ đồ 2, sơ đồ 3 và sơ đồ 4 thể hiện mặt bằng 

bố trí khu vực thi, phòng thi). Mỗi phòng thi có 04 camera giám sát bốn góc bên trong và hệ 

thống camera giám sát hành lang. 
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Tất cả các phòng máy tổ chức thi đều đảm bảo [xem MC 04 Thống kê các thiết bị được lắp đặt 

trong phòng thi]. 

- Có hệ thống lạnh, hệ thống quạt, ánh sáng, âm thanh, có hệ thống camera giám sát ghi 

được toàn bộ diễn biến của cả phòng thi liên tục trong suốt thời gian thi; 

- Có đồng hồ dùng chung cho tất cả thí sinh theo dõi được thời gian làm bài; 

- Có đủ trang thiết bị ghi âm, phát âm, ghi hình, phần mềm chuyên dụng đáp ứng yêu 

cầu tổ chức thi; 

- Có thiết bị cầm tay kiểm tra an ninh để kiểm soát, ngăn chặn được việc thí sinh mang tài 

liệu, đồ dùng trái phép vào phòng thi; 

- Có nơi bảo quản đồ đạc của thí sinh; 

- Có phòng làm việc Hội đồng thi, trực thi, giao nhận đề thi, bài thi;  

- Có đầy đủ điều kiện về lưu trữ bài thi và bảo quản đề thi chung của cục Khảo thí; 

-  Có đủ điều kiện và mạng và đáp ứng yêu cầu cài đặt phần mềm trong việc tổ chức thi 

bằng mạng nội bộ; 

- Có quy trình rõ ràng trong việc bảo trì phòng máy tính. 

- Khu vực thi luôn đảm bảo các yêu cầu an toàn, bảo mật và phòng chống cháy nổ. 

- Trung tâm Ngoại ngữ của Trường, liên kết website Trường có trang thông tin điện tử để 

phục vụ tổ chức thi. 

- Hệ thống công nghệ thông tin được trang bị đầy đủ và cập nhật để hỗ trợ công việc tổ 

chức thi. Phòng Quản trị-Thiết bị là bộ phận chuyên môn quản lý toàn bộ hạ tầng và hệ 
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thống thiết bị tin học, bảo đảm hoạt động ổn định của hệ thống công nghệ thông tin toàn 

trường. 

2.2. PHẦN MỀM TỔ CHỨC THI TRÊN MÁY TÍNH 

Trường kết hợp với Trung tâm Khảo thí Quốc gia của Bộ để triển khai phần mềm tổ chức thi 

tiếng Anh trên máy vi tính. Hiện tại Trường đã có trang bị phần mềm này và đội ngũ cán bộ của 

Trường đã từng thực hiện, do đó khi kết hợp Trung tâm Khảo thí Quốc gia để triển khai sẽ dễ 

dàng hơn. Phần mềm cho phép thi 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trực tiếp trên máy tính. Thời 

gian thi 4 kỹ năng trong vòng 01 ngày. Các đặc điểm cơ bản của phần mềm như sau:  

- Thí sinh làm bài thông qua phần mềm cài đặt trên máy tính. Mỗi thí sinh 1 đề riêng biệt 

được lấy từ ngân hàng đề thi; 

- Phần mềm quản lý thời gian từ phần thi và quản lý thời gian tổng thể. Khi thí sinh gặp 

sự cố phải đổi máy tính khác sẽ tiếp tục theo thời gian đã làm bài trước đó; 

- Phần mềm cho kết quả chấm điểm 2 kỹ năng nghe và đọc. Riêng kỹ năng viết và nói có 

phân hệ quản lí việc cắt phách và giao nhận bài thi cho giảng viên chấm. 

2.3. ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT VIÊN HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ HỖ TRỢ 

CÁC PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT KHÁC 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có 

đội ngũ cán bộ kỹ thuật là cán bộ Trung tâm tin học có đủ chuyên môn nghiệp vụ và sử dụng 

thuần thục các thiết bị tin học, âm thanh, video phục vụ cho việc tổ chức và chấm thi. Mỗi một 

kỳ thi luôn đảm bảo 12 cán bộ để thực hiện nhiệm vụ.  

2.3.1. ĐỘI NGŨ PHÒNG QUẢN TRỊ-THIẾT BỊ  

Phòng Quản trị-Thiết bị có 19 thành viên gồm 1 trưởng phòng 02 phó phòng  và các chuyên 

viên thuộc bộ phận văn phòng, tổ sửa chữa, tổ quản trị mạng, tổ xây dựng và tổ môi trường. 

Trong đó có 02 Thạc sĩ quản lý khoa học và công nghệ, có 02 Cử nhân công nghệ thông tin, phụ 

trách quản trị mạng và 02 kỹ sư máy tính, chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật cho các kỳ thi. Phòng 

có chức năng và nhiệm vụ như sau:  

Chức năng: Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế họach, tổ chức quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị 

phục vụ công tác giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường theo quy định của 

Nhà nước. 

Nhiệm vụ: 

- Là đơn vị đầu mối soạn thảo, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch quản lý, 

đầu tư mua sắm trang thiết bị, đầu tư xây dựng mới cơ sở vật chất theo qui hoạch đã được 

phê duyệt; Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và các vật kiến 

trúc khác trong phạm vi khuôn viên của Trường quản lý; 
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- Soạn thảo, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch, triển khai thi công các 

công trình xây dựng và công tác sửa chữa trong Trường theo qui định hiện hành; Nâng 

cấp cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa 

học của Trường; 

- Quản lý, điều hành việc sử dụng cơ sở vật chất, việc điều phối các phương tiện, trang thiết 

bị phục vụ quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong Trường được sử dụng có hiệu 

quả nhất; 

- Mua sắm, cấp phát vật tư, trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ phục vụ quản lý, giảng 

dạy, nghiên cứu khoa học theo qui định hiện hành; Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài 

chính thực hiện kiểm kê, thanh lý tài sản hàng năm; 

- Tổ chức quản lý, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên Trường; Thực hiện vệ sinh công 

cộng đảm bảo vệ sinh môi trường luôn xanh, sạch, đẹp; 

- Hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng và bảo quản trang thiết bị phục vụ quản lý, giảng dạy 

(máy tính, máy chiếu, micro, v.v.); Quản lý sử dụng điện, phòng cháy chữa cháy, an toàn 

lao động cho các đơn vị và cá nhân trong Trường; 

- Lập kế hoạch sửa chữa và thông báo kịp thời về việc sửa chữa phòng học, trang thiết bị 

phục vụ giảng dạy cho các đơn vị trong trường; 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho các kỳ thi tuyển sinh quốc gia và các kỳ thi khác do Trường 

tổ chức; 

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tài sản được giao theo quy định của pháp 

luật hiện hành và của Trường.  

3. ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THỰC HIỆN THI ĐGNLNN VÀ NGÂN HÀNG 

CÂU HỎI THI  

3.1. CÁN BỘ RA ĐỀ THI  

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ 

phối hợp với Trung tâm Khảo thí Quốc gia và sử dụng đề thi theo ngân hàng đề thi của Trung 

tâm Khảo thí Quốc gia.  

3.2. CÁN BỘ CHẤM THI 

Trong suốt năm 2020 và Quý 1 năm 2021 Trường đã cử 20 cán bộ của Trường có đủ điều kiện 

về trình độ Thạc sỹ ngành ngôn ngữ Anh, có chứng chỉ tương đương C1, để tham gia Chương 

trình bồi dưỡng chấm thi nói và viết tiếng Anh, tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí 

Minh. Hiện tại 20 cán bộ của Trường đã hoàn thành chương trình khóa học bồi dưỡng và được 

cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ ngôn ngữ tiếng Anh.  
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Ngoài ra, từ ngày 9 tháng 7 nằm 2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 178/DANN-

BGDĐT về điều động tham gia khóa bồi dưỡng giảng viên huấn luyện tiếng Anh cốt cán quốc 

gia. Khóa tập huấn này có 2 phần gồm tập huấn công tác kiểm tra đánh giá kết quả học ngoại 

ngữ của học sinh, sinh viên và nghiên cứu hành động trong đổi mới dạy và học ngoại ngữ, 051 

giảng viên của Trường tham gia khóa bồi dưỡng đều có chứng chỉ đầy đủ. Nhà trường cũng cử 

02 cán bộ tham gia tập huấn hội thảo quy trình kiểm tra đánh giá tiếng Anh cho người lớn 

VSTEP, theo công văn 375/DANN-BDGĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015, 02 cán bộ tham gia 

cũng có chứng chỉ đầy đủ. Sau các khóa tập huấn, các giảng viên tham gia đều có chia sẻ với 

các giảng viên giảng dạy của Khoa ngữ văn Anh và Trung tâm ngoại ngữ, đều này giúp 90 giáo 

viên giảng dạy ngoại ngữ tại Trường lĩnh hội tốt và đảm nhận tốt công tác làm cán bộ coi thi nói 

chung tại Trường và cho Đề án 2020 hay việc đánh giá tiếng Anh theo Khung ngoại ngữ 6 bậc 

nói riêng. 

Như vậy, Trường đã đủ điều kiện về cán bộ tham gia tổ chức thi và chấm thi nói và viết tiếng 

Anh theo Khung ngoại ngữ 6 bậc theo quy định. 

3.3. NGÂN HÀNG ĐỀ THI 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ 

phối hợp với Trung tâm Khảo thí Quốc gia và sử dụng đề thi từ ngân hàng đề thi của Trung tâm 

Khảo thí Quốc gia.  

3.4. CÁN BỘ PHÂN TÍCH ĐỀ THI  

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ 

phối hợp với Trung tâm Khảo thí Quốc gia để tổ chức thi theo ngân hàng đề thi của Trung tâm 

Khảo thí Quốc gia. 

4. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI NĂM 2022 

4.1. LỊCH THI DỰ KIẾN 

Trong năm 2022, nhà trường sẽ phối hợp với Trung tâm Khảo thí Quốc gia tổ chức theo lịch 

dự kiến như sau: 

TT Tháng Ngày trong tháng Thứ trong tuần  Hình thức thi 

1 4 14, 15 Thứ 5, thứ 6 Trên máy tính 

2 6 18, 19 Thứ 7, Chủ nhật Trên máy tính 

3 8 18,19 Thứ 5, thứ 6 Trên máy tính 

4 10 13,14  Thứ 5, thứ 6 Trên máy tính 

5 12 17,18 Thứ 7, Chủ nhật Trên máy tính 

 
1 Chứng chỉ tham gia do Bộ giáo dục đào tạo cấp năm 2015 



 

19 

 

 

Lịch thi và thời gian sẽ được cập nhật trên website của trung tâm ngoại ngữ tại địa chỉ: 

https://trungtamngoaingu.hcmussh.edu.vn  

4.2. ĐỊA ĐIỂM THI 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhà 

D và B (hai dãy nhà liền kề nhau), Cơ sở số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 

1, Tp.HCM.  

4.3. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

Sinh viên và học viên của trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn và của các trường đại 

học thành viên khác trong hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra kỳ thi 

cũng phục vụ các đối tượng thí sinh khác có nhu cầu.  

4.4. NỘP HỒ SƠ DỰ THI 

Cách 1: 

- Thí sinh đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã 

hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để nộp hồ sơ và đóng lệ phí thi. 

- Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm: 

+ Phiếu đăng ký dự thi (mẫu) 

+ 01 bản sao có công chứng: chứng minh nhân dân, hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu. 

Cách 2: 

Thí sinh nộp hồ sơ dự thi qua đường bưu điện bằng chuyển phát nhanh, hồ sơ thi gồm có: 

+ Phiếu đăng ký dự thi (mẫu) 

+ 01 bản sao có công chứng: chứng minh nhân dân, hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu. 

Hồ sơ gửi đến: Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 10-12 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://trungtamngoaingu.hcmussh.edu.vn/


 

20 

 

 

4.5. Mẫu đăng ký dự thi 

 

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI NGOẠI NGỮ 

THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM 

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV, ĐHQG-HCM 

 

 

 

Họ và tên thí sinh: …………………………………Nam/nữ:……….……… 

 

Ngày tháng năm sinh: …………......Nơi sinh:……………………………. 

 

Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân:………….......................... 

 

Ngày cấp CMND:………………….Nơi cấp CMND:…………………… 

 

Số điện thoại:… ……………………………..………………………… 

 

Nghề nghiệp:…………… ……………...……………............................... 

 

Nơi công tác:……………………………………………..………………. 

 

Đăng ký dự thi ngày:…….....tháng…………năm.................... 

 

Chứng chỉ tiếng Anh bậc.......theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tương 

đương cấp độ……………..theo khung  CEFR 

 

 

…….ngày……tháng ……năm…….. 

Người thu hồ sơ 

(ký ghi rõ họ tên) 

 

…….ngày……tháng ……năm…….. 

Người nộp hồ sơ 

(ký ghi rõ họ tên) 

 

Ảnh 3x4 

 

Không chụp  

quá 3 tháng 

Số hồ sơ 
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Lưu ý: 

1. Thí sinh cần điền đầy đủ thông tin, chính xác thông tin vào Phiếu đăng ký dự thi và chịu 

trách nhiệm về các thông tin đã khai. Nếu vi phạm, thí sinh sẽ bị xử lý theo quy định. 

2. Lệ phí thi: 1.800.000đ (Một triệu tám trăm nghìn đồng chẵn). 

3. Khi đăng kí dự thi thí sinh phải mang theo 03 ảnh chụp kích thước 3x4 (không scan), 01 

bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân. Chứng minh nhân dân /thẻ căn cước 

công dân có thị thực. 

4. Thí sinh không được mang đến khu vực thi điện thoại di động, vật thu phát tín hiệu, tư 

trang và đồ dùng cá nhân khác, thí sinh không được mang vào phòng thi mà phải cất vào 

nơi quy định và tự chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản. 

5. Thí sinh có mặt tại khu vực hội đồng thi 30 phút trước giờ thi. 

6. Thí sinh cập nhật thông tin kì thi tại: trungtamngoaingu.hcmussh.edu.vn 

4.6. ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI BẬC 3,4,5  

Căn cứ theo quyết định số 729/QĐ-BGDĐT ngày 11/03/2015 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo  

4.6.1. Cấu trúc đề thi 

Kỹ năng thi 

 
Mục đích Thời gian 

Số câu 

hỏi/nhiệm vụ 

bài thi 

Dạng câu 

hỏi/nhiệm vụ 

bài thi 

Nghe 

Kiểm tra các 

tiểu kĩ năng 

Nghe khác nhau, 

có độ khó từ bậc 

3 đến bậc 5: 

nghe thông tin 

chi tiết, nghe 

hiểu thông tin 

chính, nghe hiểu 

ý kiến, mục đích 

của người nói và 

suy ra từ thông 

tin trong bài. 

Khoảng 40 phút, 

bao gồm thời 

gian chuyển các 

phương án đã 

chọn sang phiếu 

trả lời. 

3 phần, 35 câu 

hỏi nhiều lựa 

chọn. 

Thí sinh nghe 

các đoạn trao đổi 

ngắn, hướng 

dẫn, thông báo, 

các đoạn hội 

thoại và các bài 

nói chuyện, bài 

giảng, sau đó trả 

lời câu hỏi nhiều 

lựa chọn đã in 

sẵn trong đề thi. 

Đọc 

Kiểm tra các 

tiểu kĩ năng Đọc 

khác nhau, có độ 

khó từ bậc 3 đến 

bậc 5: đọc hiểu 

thông tin chi 

tiết, đọc hiểu ý 

chính, đọc hiểu 

ý kiến, thái độ 

của tác giả, suy 

ra từ thông tin 

trong bài và 

đoán nghĩa của 

từ trong văn 

cảnh. 

60 phút, bao 

gồm thời gian 

chuyển các 

phương án đã 

chọn sang phiếu 

trả lời. 

4 bài đọc, 40 câu 

hỏi nhiều lựa 

chọn. 

Thí sinh đọc 4 

văn bản về các 

vấn đề khác 

nhau, độ khó của 

văn bản tương 

đương bậc 3-5 

với tổng số từ 

dao động từ 

1900-2050 từ. 

Thí sinh trả lời 

các câu hỏi 

nhiều lựa chọn 

sau mỗi bài đọc. 
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Viết 

Kiểm tra kĩ năng 

Viết tương tác 

và Viết luận 

(viết sản sinh). 

60 phút  2 bài viết 

- Bài 1: Viết một 

bức thư/ thư điện 

tử có độ dài 

khoảng 120 từ. 

Bài 1 chiếm 1/3 

tổng số điểm của 

bài thi Viết. - 

Bài 2: Thí sinh 

viết một bài luận 

khoảng 250 từ 

về một chủ đề 

cho sẵn, sử dụng 

lí do và ví dụ cụ 

thể để minh họa 

cho các lập luận. 

Bài 2 chiếm 2/3 

tổng số điểm của 

bài thi Viết. 

Nói 

Kiểm tra các kĩ 

năng Nói khác 

nhau: tương tác, 

thảo luận và 

trình bày một 

vấn đề. 

12 phút 3 phần 

- Phần 1: Tương 

tác xã hội Thí 

sinh trả lời 3-6 

câu hỏi về 2 chủ 

đề khác nhau. - 

Phần 2: Thảo 

luận giải pháp 

Thí sinh được 

cung cấp một 

tình huống và 3 

giải pháp đề 

xuất. Thí sinh 

phải đưa ra ý 

kiến về giải pháp 

tốt nhất trong 3 

giải pháp được 

đưa ra và phản 

biện các giải 

pháp còn lại. - 

Phần 3: Phát 

triển chủ đề Thí 

sinh nói về một 

chủ đề cho sẵn, 

có thể sử dụng 

các ý được cung 

cấp sẵn hoặc tự 

phát triển ý của 

riêng mình. Phần 

3 kết thúc với 

một số câu hỏi 

thảo luận về chủ 

đề trên. 
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4.6.2. Quy định về quy đổi điểm thi sang các bậc năng lực 

a. Cách tính điểm thi  

- Mỗi kỹ năng thi: Nghe, Đọc, Viết và Nói được đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 10, làm tròn 

đến 0,5 điểm.  

- Điểm trung bình của 4 kỹ năng, làm tròn đến 0,5 điểm, được sử dụng để xác định bậc năng lực 

sử dụng tiếng Anh.  

b. Bảng quy đổi điểm thi sang các bậc nâng lực 

Điểm trung 

bình  
Bậc năng lực Mô tả tổng quát 

Dưới 4,0 Không xét Không xét khi sử dụng định dạng đề thi này. 

4,0 – 5,5 3 

Có thể hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát 

biểu chuẩn mực về câu từ, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc 

hay gặp trong công việc, học tập, giải trí, v.v... Có thể xử lí 

hầu hết các tình huống xảy ra lúc đi lại tại khu vực có sử 

dụng tiếng Anh. Có thể viết văn bản đơn giản liên quan đến 

các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm. Có thể mô tả 

được những trải nghiệm, sự kiện, mơ ước, hi vọng, hoài bão 

và có thể trình bày ngắn gọn các lí do, giải thích cho ý kiến 

và kế hoạch của mình. 

6,0 – 8,0 4 

Có thể hiểu ý chính của một văn bản phức tạp về các chủ đề 

cụ thể và trừu tượng, kể cả những trao đổi kĩ thuật thuộc 

lĩnh vực chuyên môn của bản thân. Có thể giao tiếp ở mức 

độ trôi chảy, tự nhiên đạt đến mức các giao tiếp thường 

xuyên này với người bản ngữ không gây khó khăn cho cả 

hai bên. Có thể viết được các văn bản rõ ràng, chi tiết về 

nhiều chủ đề khác nhau và có thể giải thích quan điểm của 

mình về một vấn đề có tính thời sự, nêu ra được những ưu 

điểm, nhược điểm của các phương án lựa chọn khác nhau. 

8,5 – 10 5 

Có thể hiểu nhiều loại văn bản khó, dài, và nhận biết được 

hàm ý. Có thể diễn đạt lưu loát, tức thì, và không thể hiện rõ 

rệt việc phải tìm từ ngữ diễn đạt. Có thể sử dụng ngôn ngữ 

linh hoạt và hiệu quả phục vụ các mục đích xã hội, học thuật 

và chuyên môn. Có thể viết được các văn bản rõ ràng, chặt 

chẽ, chi tiết về các chủ đề phức tạp, thể hiện khả năng sử 

dụng tốt các kiểu tổ chức văn bản, liên từ và các phương 

tiện liên kết. 

4.7. DANH SÁCH PHÒNG THI 

Trước ngày thi 3 ngày, thi sinh xem danh sách phòng thi và số báo danh tại website: 

http://trungtamngoaingu.hcmussh.edu.vn và fanpage của TTNN trường. Đồng thời TTNN 

cũng cá nhân hóa việc thông tin đến đúng thí sinh về kỳ thi, số báo danh và các thông tin có 

liên quan về kỳ thi qua địa chỉ email của thí sinh khi đăng ký thi.  

4.8. KẾT QUẢ THI 

Thông báo tại website hoặc dán danh sách tại bảng thông báo của Trường sau 14 ngày làm việc 

kể từ ngày thi. Thí sinh đến nhận trực tiếp kết quả thi tại TTNN hoặc có thể yêu cầu gửi qua 

bưu điện nếu không thể đến nhận trực tiếp tại trường. Đồng thời TTNN cũng cá nhân hóa việc 

thông tin có liên quan về kỳ thi qua địa chỉ email của thí sinh khi đăng ký thi.  

http://trungtamngoaingu.hcmussh.edu.vn/
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4.9. CHỨNG CHỈ 

Thí sinh đạt yêu cầu nhận Chứng chỉ Tiếng Anh tương ứng kết quả thi theo Khung Năng lực Ngoại 

ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam theo đúng quy định hiện hành sau 20 ngày làm việc kể từ ngày thi.  

4.10. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Địa chỉ: Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh, số 10-12 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Email: cfl@hcmussh.edu.vn Số điện thoại: 028.38.222.550 

Website: http://trungtamngoaingu.hcmussh.edu.vn  

5. CAM KẾT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cam 

kết thực hiện việc tổ chức thi đánh giá năng lực và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo đúng qui định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Nơi nhận:           

- Bộ Giáo dục&Đào tạo; 

- Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT; 

- Đại học Quốc gia TP HCM (để báo cáo); 

- Lưu: HCTH, Vp. TTNN 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 Ngô Thị Phương Lan 

 

mailto:cfl@hcmussh.edu.vn
http://trungtamngoaingu.hcmussh.edu.vn/

