
ĐẠI HỌC QUỐC GIA  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    Số:   1821/ĐHQG-TCCB 

        Về việc tổ chức thi đánh giá  

        trình độ ngoại ngữ  

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2016 

 

Kính gửi:  Trung tâm Khảo thí tiếng Anh ĐHQG-HCM 

 

Căn cứ Thông báo số 1856/TB-ĐHQG ngày 22/9/2016 của Đại học Quốc gia 

thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về kế hoạch tổ chức Kỳ thi thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp năm 2016; 

 

Để triển khai công tác tổ chức kỳ thi đánh giá trình độ ngoại ngữ vào ngày 

09/10/2016, Tổ Công tác của ĐHQG-HCM về thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 

2016 trân trọng thông báo tới Quý Trung tâm một số nội dung và đề nghị đơn vị thực hiện 

một số nhiệm vụ như sau: 

 

1. Yêu cầu, mục đích: 

Kỳ thi được tổ chức nhằm đánh giá trình độ ngoại ngữ của viên chức đăng ký dự 

thi so với trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT  ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

2. Thời gian và địa điểm  

- Thời gian: 8h30, Chủ nhật, ngày 09/10/2016. 

- Địa điểm: sẽ thông báo tới các đơn vị trong ngày 06/10/2016 sau khi xác định 

được quy mô kỳ thi. 

3. Tổ chức thi và đánh giá kết quả 

- Đề thi được xây dựng nhằm thực hiện yêu cầu, mục đích nêu trên. 

- Trung tâm Khảo thí Tiếng Anh thành lập Hội đồng thi và tổ chức thi và đánh giá 

kết quả theo quy định pháp luật. 

4. Đăng ký dự thi 

- Các đơn vị thành viên và trực thuộc tổng hợp danh sách đăng ký dự thi và gửi về 

ĐHQG-HCM thông qua Ban Tổ chức-Cán bộ trước ngày 05/10/2016 (và email: 

tccb@vnuhcm.edu.vn). Danh sách chung sẽ được tổng hợp và chuyển tiếp tới Trung tâm tâm 

Khảo thí tiếng Anh trước ngày 06/10/2016. 
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- Kết quả thi và các điều kiện cần thiết khác để bổ túc hồ sơ đăng ký dự thi và cấp 

chứng nhận, chứng chỉ theo quy định sẽ được thông báo tới các đơn vị sau. 

Trên đây là một số nội dung cần triển khai. Do yêu cầu khẩn trương về thời gian 

nên Tổ Công tác ĐHQG-HCM rất mong Trung tâm Khảo thí tiếng Anh, các đơn vị và 

Quý Thầy Cô chia sẻ và hợp tác. 

Trân trọng./. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các đơn vị thành viên và trực thuộc (để biết 

và phối hợp); 

- Tổ Công tác ĐHQG-HCM (để triển khai); 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Tấn Phát 

Tổ trưởng Tổ Công tác ĐHQG-HCM 
  

 


