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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kết quả thi và cấp chứng nhận  

ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam 

kỳ thi ngày 03/7/2022 
 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC 

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;  

Căn cứ Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế thi đánh giá năng 

lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 729/QĐ-BGDĐT ngày 11/03/2015 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng 

Tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho 

Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1481/QĐ-BGDĐT ngày 10/05/2016 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng Tiếng 

Anh bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-ĐHPVĐ ngày 21/4/2009 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin 

học Trường Đại học Phạm Văn Đồng; 

 Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-ĐHPVĐ ngày 19 tháng 09 năm 2019 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc giao cho Trung tâm 

Ngoại ngữ - Tin học tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng nhận Tiếng Anh, Tiếng 

Pháp trình độ A1, A2, B1; 

Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-ĐHPVĐ ngày 15/10/2016 của Trường Đại 

học Phạm Văn Đồng về việc ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử 

dụng Tiếng Anh bậc 2 và bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho 

Việt Nam tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng; 

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-ĐHPVĐ ngày 24/6/2022 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc thành lập Ban chỉ đạo thi Kỳ thi Ngoại 

ngữ - Tin học ngày 03/7/2022; 

Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-ĐHPVĐ ngày 27/6/2022 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc thành lập Hội đồng thi và các Ban của 

Hội đồng thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 03/7/2022; 



 Theo kết quả điểm thi cấp chứng nhận ngoại ngữ theo khung năng lực 6 

bậc dành cho Việt Nam, kỳ thi ngày 03/7/2022 của Hội đồng thi; 

 Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thi. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả thi đạt yêu cầu và cấp chứng nhận ngoại ngữ 

theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam, kỳ thi ngày 03/7/2022, gồm: 

Tiếng Anh bậc 2/6 cho 17 thí sinh đạt yêu cầu; Tiếng Anh bậc 3/6 cho 80 thí 

sinh đạt yêu cầu (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.   

   

Nơi nhận:                                                                            
- Như Điều 2; 

- HT (báo cáo); 

- P. ĐT, P. CT-HSSV; 

- Lưu: HS thi, TT NN-TH. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

               ThS. Trần Lê Ngọc 
 

         

  

 

 

 

 

 


