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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: 59/21/TB-ĐVSG-NNTH TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 
Về việc xét công nhận ngoại ngữ, tin học chuẩn đầu ra đối với sinh viên 

có văn bằng, chứng chỉ của các đơn vị ngoài Trường cấp 
 

Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn thông báo về việc xét công nhận ngoại ngữ, tin học 
chuẩn đầu ra đối với sinh viên có văn bằng, chứng chỉ của các đơn vị ngoài Trường cấp như 
sau: 

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên học tại Trường Cao đẳng Đại Việt Sài gòn. 
2. Nội dung: 
2.1. Công nhận ngoại ngữ, tin học chuẩn đầu ra đối với sinh viên có văn bằng tốt 

nghiệp như sau: 
2.1.1. Ngoại ngữ chuẩn đầu ra: 
- Sinh viên (Ngoại trừ sinh viên ngành Tiếng Anh) có bằng tốt nghiệp Trung cấp, 

Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Tiếng Anh hoặc bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học 
trở lên học ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng là Tiếng Anh. 

- Sinh viên ngành Tiếng Anh: có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trở 
lên chuyên ngành Tiếng Nhật hoặc bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên học ở nước 
ngoài mà ngôn ngữ sử dụng là Tiếng Nhật. 

2.1.2 Tin học chuẩn đầu ra: Sinh viên có Bằng tốt nghiệp Sơ cấp nghề, Trung cấp, 
Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin. 

2.2. Công nhận ngoại ngữ, tin học chuẩn đầu ra đối với sinh viên có chứng chỉ tương 
đương theo quy định chuẩn đầu ra do các đơn vị ngoài Trường cấp: 

2.2.1. Ngoại ngữ chuẩn đầu ra: 
Sinh viên đủ điều kiện được xét công nhận ngoại ngữ chuẩn đầu ra phải đạt đầy đủ 

các tiêu chí sau: 
2.2.1.1. Sinh viên có một trong các chứng chỉ tương đương theo quy định chuẩn 

đầu ra của Trường sau đây: 
- Sinh viên Hệ Trung cấp: 

+ Tiếng Anh trình độ bậc 1 (Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam). 
+ Tiếng Anh A1 (Khung tham chiếu Châu Âu) 
+ Tiếng Anh TOEIC 300 điểm (Chứng chỉ quốc tế) 
+ Tiếng Anh TOEFL-iBT 32 điểm  (Chứng chỉ quốc tế) 
+ Tiếng Anh IELTS 3.0 điểm (Chứng chỉ quốc tế) 

- Sinh viên Hệ Cao đẳng (Ngoại trừ sinh viên ngành Tiếng Anh): 
+ Tiếng Anh trình độ bậc 2 (Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam). 
+ Tiếng Anh A2 (Khung tham chiếu Châu Âu) 
+ Tiếng Anh TOEIC 350 điểm (Chứng chỉ quốc tế) 
+ Tiếng Anh TOEFL-iBT 38 điểm  (Chứng chỉ quốc tế) 
+ Tiếng Anh IELTS 3.5 điểm (Chứng chỉ quốc tế) 

- Sinh viên Hệ Cao đẳng ngành Tiếng Anh: 
+ Tiếng Nhật trình độ N5 (Chứng chỉ quốc tế). 

2.2.1.2. Thời hạn của chứng chỉ: Còn thời hạn trong vòng 2 năm tính từ ngày cấp 
chứng chỉ đến ngày xét công nhận tốt nghiệp. 
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2.2.1.3. Tham dự kiểm tra năng lực ngoại ngữ:  
- Sinh viên phải tham dự kiểm tra năng lực Tiếng Anh trình độ tương đương Tiếng 

Anh chuẩn đầu ra và có kết quả đạt yêu cầu do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học của Nhà trường 
tổ chức. 

- Đối với sinh viên ngành Tiếng Anh phải tham dự kiểm tra năng lực Tiếng Nhật 
trình độ tương đương Tiếng Nhật chuẩn đầu ra và có kết quả đạt yêu cầu do Trung tâm Ngoại 
ngữ - Tin học của Nhà trường tổ chức. 

2.2.2. Tin học chuẩn đầu ra: 
Sinh viên đủ điều kiện được xét công nhận tin học chuẩn đầu ra phải đạt đầy đủ các 

tiêu chí sau: 
2.2.2.1. Sinh viên có một trong các chứng chỉ tương đương theo quy định chuẩn 

đầu ra của Trường sau đây: 
- Sinh viên Hệ Trung cấp: 

+ Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản. 
+ Chứng chỉ MOS bao gồm Word, Ecxel, PowerPoint (Chứng chỉ quốc tế). 
+ Chứng chỉ IC3 bao gồm Word, Ecxel, PowerPoint (Chứng chỉ quốc tế). 

- Sinh viên Hệ Cao đẳng: 
+ Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao. 
+ Chứng chỉ MOS bao gồm Word, Ecxel, PowerPoint (Chứng chỉ quốc tế). 
+ Chứng chỉ IC3 bao gồm Word, Ecxel, PowerPoint (Chứng chỉ quốc tế). 

2.2.2.2 Thời hạn của chứng chỉ: Còn thời hạn trong vòng 2 năm tính từ ngày cấp 
chứng chỉ đến ngày xét công nhận tốt nghiệp. 

2.2.2.3. Tham dự kiểm tra năng lực Tin học: Sinh viên phải tham dự kiểm tra năng 
lực Tin học trình độ tương đương Tin học chuẩn đầu ra và có kết quả đạt yêu cầu do Trung tâm 
Ngoại ngữ - Tin học của Nhà trường tổ chức. 

2.3. Số lần dự kiểm tra năng lực ngoại ngữ, tin học: Mỗi sinh viên chỉ được dự kiểm 
tra năng lực 01 (một) lần đối với 01 (một) chứng chỉ sinh viên nộp cho Nhà trường. 

2.4. Lệ phí dự kiểm tra năng lực ngoại ngữ, tin học: Miễn phí 
3. Đăng ký xét công nhận ngoại ngữ, tin học chuẩn đầu ra: 
3.1. Thủ tục đăng ký: 

- Nộp đơn đăng ký theo mẫu của Trường; 
- Nộp văn bằng, chứng chỉ liên quan (Photo công chứng không quá 6 tháng); 
- Nhận kết quả tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. 

3.2. Địa điểm đăng ký: 
- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn, Số 12 Hoàng 

Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM. 
- Điện thoại liên hệ: (028) 3997.7288. 
 

  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); Đã ký 
- Lưu: VT, NNTH.   

 
 ThS. Dương Công Hiếu 


