
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 
TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

Số:         /QĐ-ĐHPVĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

            Quảng Ngãi, ngày        tháng  5  năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện về chứng chỉ/chứng 
nhận ngoại ngữ, chứng chỉ tin học để xét công nhận tốt nghiệp đối với sinh 

viên ban hành kèm theo Quyết định số 508/QĐ-ĐHPVĐ  
ngày 12 tháng 11 năm 2019 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG 
 

Căn cứ quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 07/9/2007 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc thành lập Trường Đại học Phạm Văn Đồng; 

 Căn cứ quyết định số 2050/QĐ-ĐHPVĐ ngày 29 tháng 12 năm 2015 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Trường Đại học Phạm Văn Đồng; 

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ 
tướng Chính phủ Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm 

định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;  

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 
Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin; 

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc trường và Theo đề nghị của 

Trưởng phòng đào tạo. 
  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện về chứng 
chỉ/chứng nhận ngoại ngữ, chứng chỉ tin học để xét công nhận tốt nghiệp đối với 

sinh viên ban hành kèm theo Quyết định số 508/QĐ-ĐHPVĐ ngày 12 tháng 11 
năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng như sau: 

1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 1. Đối tượng áp dụng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-03-2014-TT-BTTTT-Chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx


 

 

Quy định này áp dụng cho đối tượng là sinh viên (SV) đại học, cao đẳng 

chính quy, vừa làm vừa học (trừ hình thức đào tạo văn bằng thứ hai, liên thông 
đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên) của trường”. 

2. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 4. Điều kiện về chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ và chứng chỉ tin 

học để được xét công nhận tốt nghiệp 

1. Để được xét công nhận tốt nghiệp SV phải nộp:  

1.1. SV phải nộp chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ theo các mức độ quy 

định tại Điều 2 của quy định này (không áp dụng đối với sinh viên là người 
nước ngoài). 

1.2. SV phải nộp chứng chỉ tin học theo các mức độ quy định tại Điều 3 của 
quy định này.  

2. Quy định đối với chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ và chứng chỉ tin học 
như sau: 

2.1. Đối với chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ: 

- Chứng nhận Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt Nam do Trường Đại học Phạm Văn Đồng (hoặc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin 
học, Trường Đại học Phạm Văn Đồng) cấp.  

- Chứng chỉ Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho  Việt 
Nam do các cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức thi và 
cấp chứng chỉ.  

- Đối với Chứng nhận Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) theo Khung năng 
lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của các cơ sở đào tạo khác cấp, SV phải 

tham gia kiểm tra sát hạch lại trình độ tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, 
Trường Đại học Phạm Văn Đồng. 

- Các loại chứng chỉ Quốc tế tương đương khác do các Trung tâm ngoại 
ngữ cấp, Trưởng khoa Ngoại ngữ tham mưu để Hiệu trưởng quyết định. 

2.2. Đối với chứng chỉ tin học của SV 

- Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc Ứng dụng công 

nghệ thông tin nâng cao do Trường Đại học Phạm Văn Đồng (hoặc Trung tâm 
Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Phạm Văn Đồng) cấp. 

- Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc Ứng dụng công 
nghệ thông tin nâng cao do các cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 

phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ. 



 

 

- Các loại văn bằng, chứng chỉ tin học tương đương khác tùy trường hợp cụ 

thể Trưởng khoa Công nghệ thông tin tham mưu để Hiệu trưởng quyết định.” 

Điều 2. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng các đơn vị thuộc trường và cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:            HIỆU TRƯỞNG 
- Như Điều 3; 
- Hội đồng trường;                   

- HT;  
- Các PHT;         

- Các đơn vị thuộc trường;       
- Lưu: VT, ĐT.                     
        TS. Trần Đình Thám 
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