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THÔNG BÁO 

Công nhận năng lực tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 

 

Kính gửi:   Các học viên sau đại học  

 

 Trong khuôn khổ Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc 

dân giai đoạn 2008-2020” (Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020) được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt năm 2008, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã công nhận năng lực 

khảo thí cho 10 cơ sở (có danh sách kèm theo) được phép tổ chức các kỳ thi đánh 
giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

sử dụng bộ đề thi, lịch thi thống nhất, qui trình tổ chức thi và bảng qui đổi điểm 
thống nhất trong cả nước. 

  Tuy nhiên, hiện nay có hiện tượng một số cơ sở tổ chức thi tại các tỉnh thành, 
đơn vị bên ngoài cơ sở chính và đã có phản ánh không tốt về năng lực của người 
dự thi. Vì vậy, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chỉ xem xét công nhận đạt 

chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho đào tạo sau đại học khi các học viên có chứng chỉ tiếng 
Anh do 10 cơ sở nêu trên cấp và kỳ thi được tổ chức tại trụ sở chính của các cơ sở 

được Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép. 

 Khi để nghị công nhận năng lực ngoại ngữ học viên cần nộp: 

1. 01 bản phô tô công chứng Chứng chỉ năng lực tiếng Anh 

2. Bản gốc Chứng chỉ năng lực tiếng Anh (để đối chiếu)  

3. 01 bản phô tô công chứng Quyết định công nhận kết quả thi và cấp 
chứng chỉ năng lực tiếng Anh có danh sách người được cấp chứng chỉ 

kèm theo. 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội xin thông báo đến các học viên sau đại học 

biết và thực hiện.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu ĐTSĐH. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

PGS.TS Trần Văn Tớp 

  



Danh sách 10 cơ sở được Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận năng lực khảo thí 

đã tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh 

(Kèm theo Thông báo số  4825/TB-ĐHBK-SĐH ngày 25  tháng 10 năm 2016 của Hiệu 

trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội) 

 

1. Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc ĐHQG Hà Nội 

2. Trường Đại học Hà Nội  

3. Đại học Thái Nguyên  

4. Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc ĐH Huế 

5. Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Đà Nẵng  

6. Trường Đại học Sư phạm TP HCM  

7. SEAMEO RETRAC  

8. Trường Đại học Cần Thơ  

9. Trường Đại học Vinh  

10. Trường Đại học sư phạm Hà Nội 


