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  Phụ lục III 
TRÌNH ĐỘ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ B1  

CỦA KHUNG CHÂU ÂU ÁP DỤNG CHO ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 
(Kèm theo Thông tư số: 10 /2011/TT- BGD ĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 

 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

 Trình độ năng lực ngoại ngữ của người học được đánh giá qua 4 kỹ 
năng: 

1. Trình độ nói   
- Học viên có thể tham gia vào các cuộc trao đổi xã giao không chuẩn bị trước về 

những chủ đề quen thuộc mà bản thân quan tâm và công việc thường nhật một cách 

khá tự tin. 

- Có thể cung cấp tương đối chi tiết thông tin, ý kiến, có thể miêu tả, báo cáo và 

kể lại một sự kiện/tình huống. 

- Có thể sử dụng đa dạng các cấu trúc đơn giản và một số cấu trúc phức tạp 

nhưng đôi khi lược bỏ/giảm bớt một số thành phần như mạo từ, động từ thì quá khứ. 

Tuy nhiên vẫn mắc nhiều lỗi phát âm và ngữ pháp, đôi khi gây cản trở giao tiếp. 

- Có thể sử dụng tập hợp những từ dùng hàng ngày, ngữ đoạn và thành ngữ quen 

thuộc. 

- Có thể đạt mức lưu loát trong giao tiếp thông thường, nhưng vẫn còn nhiều 

chỗ ngập ngừng. 

- Có thể trao đổi qua điện thoại những vấn đề quen thuộc, nhưng còn gặp nhiều 

khó khăn và lúng túng khi không có hình ảnh/phương tiện nghe nhìn hỗ trợ. 

2. Trình độ nghe  
- Học viên có thể nghe lấy ý chính và xác định được các từ ngữ mấu chốt và 

những chi tiết quan trọng trong ngôn ngữ nói có độ khó trung bình (các đoạn hội 

thoại trực diện, các băng hình băng tiếng, các chương trình phát thanh) trong các 

tình huống giao tiếp nghi lễ hoặc thông thường, về các chủ đề hàng ngày liên quan 

đến bản thân. 

- Có thể hiểu khá nhiều từ ngữ thông thường và một số lượng rất hạn chế các 

thành ngữ. 

- Có thể hiểu các diễn ngôn trong ngữ cảnh rõ ràng, về các kinh nghiệm và kiến 

thức chung. 

- Có thể hiểu các tập hợp chỉ dẫn/ hướng dẫn ngắn, hiểu các câu hỏi trực tiếp về 

kinh nghiệm bản thân hoặc các chủ đề quen thuộc. 

- Có thể đôi lúc yêu cầu người nói nhắc lại. 

- Có thể nghe hiểu, đoán trước được các lời nhắn đơn giản trên điện thoại, 

nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn. 

3. Trình độ đọc   
- Học viên có thể đọc và nắm ý chính, hiểu các từ chủ yếu và chi tiết quan 

trọng trong một bài văn xuôi đơn giản (ba đến năm đoạn) hoặc bài đọc không theo 

hình thức văn xuôi trong ngữ cảnh sử dụng ngôn ngữ có yêu cầu khá cao. 
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- Có thể tìm hai hoặc ba chi tiết cụ thể trong các bài đọc dạng văn xuôi, bảng, 

biểu và lịch trình dùng cho mục đích phân tích, so sánh. 

- Có thể hiểu tin nhắn, thư, lịch trình, hành trình được đánh máy hoặc viết tay 

rõ ràng. 

- Có thể lấy thông tin về các chủ điểm quen thuộc từ các bài đọc có bố cục rõ 

ràng, gần gũi với kiến thức nền và trải nghiệm bản thân. 

- Có thể thường xuyên dùng từ điển đơn ngữ dạng đơn giản, thiết kế cho người 

học như ngôn ngữ thứ hai hoặc ngoại ngữ. 

- Ngôn ngữ của bài đọc chủ yếu là cụ thể và sát với thực tế, với một số mục từ trừu 

tượng, chứa đựng các khái niệm chuyên môn và có thể đòi hỏi kỹ năng suy luận ở mức 

độ thấp để hiểu (ví dụ người học có thể đoán một vài từ mới bằng cách nhận ra tiền tố 

và hậu tố). 

4 Trình độ viết  
- Học viên có khả năng hoàn thành các nhiệm vụ viết tương đối phức tạp. 

- Có thể truyền đạt có hiệu quả các thông tin quen thuộc trong một bố cục 

chuẩn quen thuộc. 

- Có thể viết các bức thư và bài viết dài một, hai đoạn. 

- Có thể điền mẫu khai xin việc với các nhận xét ngắn về kinh nghiệm, khả 

năng, ưu điểm; có thể làm báo cáo. 

- Có thể viết lại các thông tin đơn giản, nghe được hoặc nhìn thấy; có thể ghi 

chép khi nghe các bài trình bày ngắn hoặc từ các tài liệu tham khảo. 

- Có thể ghi chép thông tin từ bảng, biểu dưới dạng một đoạn văn mạch lạc. 

- Có thể ghi lại lời nhắn điện thoại hàng ngày. 

- Thể hiện khả năng kiểm soát viết tốt với các cấu trúc đơn giản song vẫn gặp khó 

khăn với một số cấu trúc phức tạp; một số câu/ cụm từ viết ra nghe chưa tự nhiên (ghép 

từ).  

 
 

 

 

 

 

 

 


