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 BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 Số: 111/TB-ĐVSG-NNTH TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 
Về việc mở lớp ôn tập và thi Tiếng Anh, Tin học chuẩn đầu ra 

đối với sinh viên Khóa 2019 trở về trước 
 

Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn thông báo về việc mở lớp ôn tập và thi Tiếng Anh, Tin 
học chuẩn đầu ra đối với sinh viên Khóa 2019 trở về trước như sau: 

1. Đối tượng: Sinh viên Khóa 2019 trở về trước học tại Trường Cao đẳng Đại Việt Sài gòn. 

2. Thời gian tổ chức lớp ôn tập: 

- Lớp buổi tối từ Thứ 2 – Thứ 7. 

- Lớp buổi sáng, chiều Thứ 7 và Chủ nhật. 

(Trường hợp lớp nào không đủ số lượng học viên đăng ký, Nhà trường sẽ chuyển số 
lượng học viên đó qua lớp khác. Hoặc số lượng sinh viên của 1 lớp học chuyên môn đăng ký đủ 
số lượng mở lớp ôn tập, Nhà trường sẽ tổ chức lớp ôn tập theo thời gian phù hợp với lịch học 
của khoa chuyên môn) 

3. Hình thức học và thi: 

- Trong thời gian thực hiện chỉ thị phòng chống dịch Covid-19: Học và thi trực tuyến 
(online) trên phần mềm Microsoft Teams hoặc phần mềm Google Forms. 

- Sau khi hết thời gian thực hiện chỉ thị phòng chống dịch Covid-19: Học và thi tập trung 
tại Trường. 

4. Thời lượng ôn tập: 

4.1. Lớp ôn tập cấp tốc: 

- Đối tượng dành cho sinh viên đã nắm vững kiến thức. 

- Thời lượng ôn tập: 8 tiết (2 buổi) 

4.2. Lớp bồi dưỡng kiến thức: 

- Đối tượng dành cho sinh viên cần bồi dưỡng thêm kiến thức. 

- Thời lượng ôn tập: 

+ Tiếng Anh chuẩn đầu ra: 45 tiết (15 buổi) 

+ Tin học chuẩn đầu ra: 30 tiết (10 buổi) 

5. Lệ phí ôn tập và dự kiểm tra: 

Chứng chỉ Trình độ 
Thời 
lượng 
ôn tập 

Mức lệ phí 
ôn tập và 

dự kiểm tra 

Lớp ôn tập cấp tốc 

Tiếng Anh 
Chuẩn đầu ra 

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (Trung cấp) 8 tiết 450.000đ 

Tiếng Anh giao tiếp nâng cao (Cao đẳng) 8 tiết 550.000đ 

Tin học 
Chuẩn đầu ra 

Tin học ứng dụng văn phòng cơ bản (Trung cấp) 8 tiết 550.000đ 

Tin học ứng dụng văn phòng nâng cao (Cao đẳng) 8 tiết 650.000đ 
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Lớp bồi dưỡng kiến thức 

Tiếng Anh 
Chuẩn đầu ra 

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (Trung cấp) 45 tiết 1.400.000đ 

Tiếng Anh giao tiếp nâng cao (Cao đẳng) 45 tiết 1.800.000đ 

Tin học 
Chuẩn đầu ra 

Tin học ứng dụng văn phòng cơ bản (Trung cấp) 30 tiết 1.000.000đ 

Tin học ứng dụng văn phòng nâng cao (Cao đẳng) 30 tiết 1.400.000đ 

6. Yêu cầu đối với học viên dự thi trực tuyến (online): 

Học viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau: 

- Có một phòng thi yên tĩnh, không có người ra/vào trong suốt quá trình thi. 

- Có ít nhất một trong các giấy tờ tùy thân kèm ảnh (Chứng minh nhân dân/ Căn cước 
công dân/ Hộ chiếu/ Bằng lái xe) để xuất trình khi dự thi. 

- Thiết bị học viên dùng để tham gia thi trực tuyến phải đảm bảo: 

+ Là máy vi tính có chức năng camera, micro, loa, tai nghe hoạt động bình thường. 
Hình ảnh do camera quay phải rõ nét, không bị nhòe, mờ. 

+ Có kết nối internet đường truyền ổn định. 

+ Dùng để làm bài thi và quay hình chính diện khuôn mặt học viên. 

- Học viên chủ động tìm hiểu về cách sử dụng phần mềm Microsoft Teams trước ngày 
học và thi. 

- Lưu ý về tài khoản Microsoft Teams: 

+ Tài khoản và mật khẩu Microsoft Teams dùng để học và thi trực tuyến là tài khoản 
do Nhà trường cấp có tên dạng MSSV@daivietsaigon.edu.vn chứ không phải tài khoản cá nhân 
do học viên tự tạo. 

+ Đối với học viên đã có tài khoản Microsoft Teams do Nhà trường cấp nhưng không 
nhớ mật khẩu đăng nhập, học viên báo cho Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để được lấy lại mật 
khẩu tài khoản. 

+ Đối với học viên chưa có tài khoản Microsoft Teams do Nhà trường cấp, học viên 
báo với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để được cấp tài khoản. 

7. Hình thức đóng học phí, lệ phí: 

- Đóng trực tiếp: Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn, số 
12 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM. 

- Đóng qua tài khoản ngân hàng: 

+ Chủ tài khoản: Trần Thị Hần 

+ Số tài khoản: 0071001302975 

+ Ngân hàng VIETCOMBANK - Chi nhánh Phổ Quang, TP Hồ Chí Minh. 

8. Hồ sơ và hình thức đăng ký: 

8.1. Đối với học và thi trực tiếp 

- Hồ sơ đăng ký ôn tập và dự dự thi của 01 chứng chỉ: 

+ Phiếu đăng ký theo mẫu của Trường; (Tải trên website hoặc lấy tại TT NNTH) 

+ 01 Chứng minh nhân dân; (Photo công chứng không quá 6 tháng) 

+ 02 Ảnh 3x4. (Chụp không quá 6 tháng) 
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- Hình thức đăng ký: 

Bước 1: Điền phiếu đăng ký theo mẫu và đóng tiền tại Phòng Kế hoạch – Tài chính. 

Bước 2: Nộp hồ sơ và trình biên lai đóng tiền tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. 
 Địa chỉ: Số 12 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM. 
 Điện thoại: (028) 3997.7288. 

Bước 3: Điền thông tin trên Google Forms theo link do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin 
học cung cấp. 

8.2. Đối với học và thi trực tuyến (online) 

Bước 1: Đóng học phí, lệ phí qua tài khoản ngân hàng. 

Bước 2: Điền thông tin trên Google Forms theo link do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin 
học cung cấp (Có đính kèm file hình ảnh: mặt trước, mặt sau CMND/CCCD; ảnh thẻ; ảnh biên 
lai nộp học phí qua ngân hàng). 

Bước 3: Liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. 
         (Thầy Nguyễn Quốc Trong, điện thoại 0968.391.476) 

 
  KT. HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận: PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 
- Các đơn vị (để thực hiện);  
- Sinh viên (để thực hiện); 
- Lưu: VT, NNTH.   

 Đã ký 
 
 ThS. Dương Công Hiếu 


