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Kin
́ h gửi: Bô ̣ trưởng Bô ̣ Giáo du ̣c và Đào ta ̣o
Thực hiê ̣n Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bô ̣ trưởng
Bô ̣ Giáo du ̣c và Đào ta ̣o về “Quy chế thi đánh giá năng lực ngoa ̣i ngữ theo Khung năng lực
ngoa ̣i ngữ 6 bâ ̣c dùng cho Viê ̣t Nam” và Công văn số 1807/QLCL-QLT ngày 30 tháng 11
năm 2017 của Cu ̣c Quản lý chấ t lươṇ g về viê ̣c “Hướng dẫn thực hiê ̣n Quy chế thi đánh giá
năng lực ngoa ̣i ngữ theo Khung năng lực ngoa ̣i ngữ 6 bâ ̣c dùng cho Viê ̣t Nam”, Trường
Đa ̣i ho ̣c Văn Lang xây dựng “Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung
năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam” với những nội dung chi tiết được trình bày trong các
mục sau đây, kính trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét.
I. TÊN ĐỀ ÁN
ĐỀ ÁN TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THEO
KHUNG NĂNG LỰC 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM
II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN
1. Giới thiệu về đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (ĐGNLNN)
Trường Đại học Dân lập Văn Lang được thành lập theo Quyết định 71/TTg ngày
27/01/1995 của Thủ tướng Chính phủ, là một trong những cơ sở giáo dục Đại học ngoài
công lập đầu tiên của khu vực phía Nam. Ngày 14 tháng 10 năm 2015, Thủ tướng Chính
phủ đã ký Quyết định 1755/QĐ-TTg chuyển đổi loại hình của Trường từ Dân lập sang
Tư thục. Tên gọi chính thức của Trường hiện nay là Trường Đại học Văn Lang.
Trụ sở chính của Trường tọa lạc ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, tại địa chỉ
số 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1. Cơ sở 2 của Trường đóng tại địa
chỉ số 233A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh. Ký túc xá sinh viên đặt tại
61A- 61B hẻm 83, Phan Huy Ích, Phường 11, Quận Gò Vấp. Cơ sở 3 của Trường thuộc
Phường 5, Quận Gò Vấp, có diện tích đất gần 6 ha, rộng gấp 11 lần cơ sở 2 và được xây
dựng hướng đến thành một quần thể với cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nhà
trường đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị với mục tiêu hướng đến không gian học
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tập hiện đại. Trụ sở chính và các cơ sở nói trên đều thuộc sở hữu của Nhà trường và
đang được khai thác, phục vụ cho đào tạo.
Trường Đại học Văn Lang (ĐHVL) đào tạo bậc Đại học và Cao học, hệ chính quy
tập trung. Văn Lang là một trường đại học đa ngành, với 32 ngành đào tạo trình độ Đại
học được tổ chức thành 7 nhóm ngành, gồm: (1) Nghệ thuật; (2) Kinh doanh và quản
lý, Pháp luật; (3) Khoa học sự sống; (4) Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ
kỹ thuật, Kỹ thuật; (5) Kiến trúc và xây dựng; (6) Sức khỏe; (7) Nhân văn, Khoa học xã
hội và hành vi, Báo chí và thông tin, Du lịch. Bảy (07) ngành đào tạo bậc Cao học của
Trường gồm Kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản trị kinh
doanh, Kinh doanh thương mại, Tài chính ngân hàng, Kiến trúc và Công nghệ sinh học.
Nhà trường duy trì hợp tác với các Trường đại học trên thế giới như Trường Đại học
Perpignan, Pháp (chương trình đào tạo 2 văn bằng ngành Du lịch); Trường Đại học
Victoria, Úc (chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh); City University of
Seatle, Mỹ (chương trình TESOL ngành ngôn ngữ Anh); Trường Đại học Wageningen,
Hà Lan (đào tạo tiến sĩ cho giảng viên Khoa Môi trường và CNSH thông qua hợp tác
nghiên cứu); Trường Đại học Kookmin, Hàn Quốc (chương trình nghiên cứu, trao đổi
giảng viên, sinh viên ngành Mỹ thuật ứng dụng); Tổ chức ACCA với Khoa Kế toán
Kiểm toán; chương trình hợp tác nâng cao năng lực nghiên cứu khoa của giảng viên với
Đại học Midlesex (Anh),... Đội ngũ cán bộ - giảng viên cơ hữu ngày một lớn mạnh,
cùng với đội ngũ giảng viên thỉnh giảng uy tín, đảm bảo chất lượng hoạt động điều hành
và đào tạo của Nhà trường.
Năm 2006, Trường Đại học Văn Lang tham gia hệ thống kiểm định chất lượng
đào tạo đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là mô ̣t trong 20 trường đầu tiên tham gia
hệ thống kiểm định này. Tháng 2 năm 2009, Hội đồng Quốc Gia Kiểm định Chất lượng
Giáo dục đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Trường Đại học Văn Lang “đạt
tiêu chuẩn chất lượng giáo dục quốc gia”.
Từ năm học 2016-2017, Trường đã triển khai công tác tự đánh giá chất lượng
trường đại học lần thứ hai. Tháng 5/2018 Trường Đại học Văn Lang đã được công nhận
đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.
Tính đến tháng 7 năm 2019, Nhà trường đã cấp bằng cho 42.177 Kỹ sư, Cử nhân,
Kiến trúc sư (với 21 khóa sinh viên tốt nghiệp) và 97 thạc sỹ. Nguồn nhân lực được đào
tạo từ Trường Đại học Văn Lang tham gia vào nhiều lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, xã hội,
được thị trường lao động đón nhận. Nhiều cựu sinh viên trưởng thành có đóng góp thực
sự cho xã hội, kết nối vòng tay lớn hỗ trợ thế hệ đàn em khởi nghiệp. Tỷ lệ sinh viên có
việc làm sau 1 năm tốt nghiệp xấp xỉ 90% (đợt khảo sát thực hiện vào tháng 8/2018).
Khoa Ngoa ̣i ngữ Trường Đa ̣i ho ̣c Văn Lang đươc̣ xây dựng từ khi Trường mới thành
lâ ̣p, (năm 1995), Khoa có 45 giảng viên có nhiề u kinh nghiê ̣m đào ta ̣o chuyên ngành ngôn
ngữ Anh với quy mô tuyể n sinh trung bình 400 sinh viên/năm. Tỷ lê ̣ sinh viên tố t nghiê ̣p
và có công viê ̣c sau khi tố t nghiê ̣p cao, là mô ̣t trong những Khoa có nhiề u thế ma ̣nh và
thành tích của Trường trong suố t 24 năm qua. Dựa trên năng lực của đội ngũ giảng viên
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Khoa Ngoại ngữ, Trường Đa ̣i ho ̣c Văn Lang sẽ tổ chức Hô ̣i đồ ng thi đánh giá năng lực
ngoa ̣i ngữ theo Khung năng lực 6 bâ ̣c dùng cho Viê ̣t Nam theo quy đinh
̣ và hướng dẫn của
Quy chế 23/2017/TT-BGDĐT.
2. Các điề u kiêṇ chung
2.1 Cơ sở vật chất tổ chức thi
Phòng thi
Nhà trường trang bị 16 phòng máy tính để tổ chức thi kỹ năng nghe, đọc viết. Các
phòng thi có khả năng tổ chức cho đồng thời 1015 thí sinh mỗi lượt thi. Phòng thi đảm bảo
cách ly âm thanh, có đủ ánh sáng và được trang bị đầy đủ bàn ghế , bảng viết, đồng hồ, máy
chiếu, máy lạnh để tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh.
Các phòng thi được được trang bị các thiết bị ghi âm, phát âm, ghi hình và phần mềm
chuyên dụng đáp ứng yêu cầu tổ chức thi được trình bày trong Bảng 1.
Bảng 1 Thống kê số lượng máy tính và phòng máy tính tại các Cơ sở của Trường Đại
học Văn Lang đủ điều kiện phục vụ thi tiếng Anh
Cơ sở 1 - 296 máy tính
STT

Loại phòng máy

Số lượng phòng máy

1

65 máy

1

2

33 máy

7

Cơ sở 2 - 294 máy tính
STT

Loại phòng máy

Số lượng phòng máy

1

65 máy

3

2

33 máy

3

Cơ sở 3 - 426 máy tính
STT

Loại phòng máy

Số lượng phòng máy

1

65 máy

3

2

33 máy

7

3

Hình 1 Hiện trạng các phòng máy phục vụ thi nghe tiếng Anh của Trường Đại học Văn Lang.
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Để kiểm tra an ninh, ngăn chặn việc thí sinh mang tài
liệu, đồ dùng trái phép vào phòng thi, Nhà trường trang bị
thiết bị kiểm tra an ninh cầm tay tại các khu vực tổ chức
thi, có hê ̣ thố ng camera giám sát ghi đươc̣ toàn bô ̣ diễn biế n
của cả phòng thi liên tu ̣c trong suố t thời gian thi.
Tại mỗi phòng thi đều được bố trí tủ để bảo quản đồ
đạc của thí sinh dự thi.
Phòng làm việc của Hội đồng thi, trục thi, giao đề thi
và bài thi được được trang bị tủ đựng đề thi, bài thi, có khóa chắn chắn để bảo quản đề thi
và bài thi.
Trong quá trình thi, khu vực thi được cách biệt hoàn toàn với các hoạt động khác bằng
các dải phân cách mềm, biển báo, chỉ dẫn, thông báo, cảnh báo,… chỉ có cán bộ coi thi,
giám sát thi, điều hành thi mới được phép vào khu vực đang tổ chức thi. Các cán bộ giám
sát được bố trí ở vòng ngoài để đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn cho công tác tổ chức
thi.
Các cơ sở của Nhà trường đều được thiết kế tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định phòng
chống cháy nổ. Trong quá trình tổ chức thi, Nhà trường cử lực lượng chuyên trách phối
hợp Hội đồng thi đảm bảo an ninh trật tự, bảo mật và phòng chống cháy nổ.
Hệ thống điện và điện dự phòng
Máy phát điện dự phòng đảm bảo công suất cấp nguồn cho toàn bộ hệ thống mạng,
máy chủ và các phòng máy tính tiếp tục hoạt động khi có sự cố mất điện xảy ra trong suốt
quá trình tổ chức thi.
Hệ thống mạng máy tính và các máy chủ
Hệ thống mạng và máy chủ của Nhà trường được thiết kế tiêu chuẩn đảm bảo khả
năng chịu tải lớn với độ tin cậy cao. Kiến trúc hệ thống tuân thủ các chuẩn bảo mật kết hợp
với các thiết bị tường lửa, thiết bị sao lưu dữ liệu, thiết bị lưu điện dự phòng đảm bảo mức
độ an toàn cao cho hệ thống mạng, máy chủ, phần mềm và dữ liệu. Đường truyền kết nối
mạng từ các phòng thi đến phòng máy chủ đều sử dụng cáp quang đảm bảo tốc độ Gigabit
và độ tin cậy cao (Bảng 2).
Bảng 2 Đường truyền kết nối mạng từ các phòng thi đến phòng máy chủ
STT

CHỦNG LOẠI

SỐ LƯỢNG

NĂM TRANG BỊ

1

HP DL380 Gen 10

3

2019

2

HP DL 560 Gen 9

1

2017

3

HP DL 380 Gen 9

3

2017

4

IBM 3850 X5

1

2010

5

IBM X3650

3

2008

5

STT

CHỦNG LOẠI

SỐ LƯỢNG

NĂM TRANG BỊ

6

Thiết bi tường lửa

1

2019

7

Thiết bị cân bằng tải

1

2019

Trang thông tin điện tử
Trang thông tin điện tử của Trường, địa chỉ: www.vanlanguni.edu.vn, cung cấp đầy
đủ và cập nhật các thông tin liên quan đến công tác tổ chức thi.
Khu vực làm đề thi
Khu vực nhân bản đề thi được bố trí riêng biệt, tại tầng 2, khối LV, tại Cơ sở 3 của
Trường, đảm bảo bảo mật đề thi. Việc in sao, đóng gói và bảo quản đề thi trên giấy tuân
thủ Điều 13, Chương IV của Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT.

Hình 2 Khu vực nhân bản đề thi.
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2.2 Phần mềm tổ chức thi trên máy tính
Trường Đa ̣i ho ̣c Văn Lang sử dụng hệ thống phần mềm chuyên dụng với đầy đủ các
tính năng cần thiết.
- Phân hê ̣ quản lý ngân hàng câu hỏi cung cấp các tính năng câ ̣p nhâ ̣t, bổ sung các
câu hỏi với nhiều dạng khác nhau và được tổ chức thành ngân hàng câu hỏi:
o Hỗ trợ nhiều dạng câu hỏi tương ứng với các kỹ năng đọc, viết, nghe, nói: lựa
chọn, đa lựa chọn, phân loại, so khớp, sắp thứ tự, điền khuyết, điền giá trị, tự
luận trả lời bằng bài viết, tự luận trả lời bằng ghi âm và dạng câu hỏi theo nhóm
đáp ứng dạng bài đọc và nghe;
o Hỗ trợ hình ảnh, âm thanh, video trong nội dung câu hỏi và nhóm câu hỏi;
o Có thể xác định điểm và độ khó cho từng câu hỏi;
o Có thể cấu trúc các phần kiến thức của môn học;
o Có thể cấu trúc các phần thi;
o Có chức năng biên soạn câu hỏi hoặc nhập liệu hàng loạt theo mẫu định sẵn;
o Các câu được phân loại theo nhóm kiến thức / kỹ năng với các độ khó khác nhau;
- Phân hệ tạo & quản lý đề thi đáp ứng các chức năng:
o Có thể tạo cấu trúc đề thi với tính năng tự đô ̣ng cho ̣n ngẫu nhiên, đồ ng đề u các
câu hỏi ở các phầ n kiế n thức khác nhau để ta ̣o ra các đề thi trắ c nghiê ̣m tương
đương nhau về đô ̣ khó từ ngân hàng câu hỏi thi;
o Có thể chỉ định số câu hỏi được lấy ra từ từng nhóm câu hỏi trong ngân hàng câu
hỏi. Thứ tự các câu hỏi, nhóm câu hỏi và thứ tự các phương án trong mỗi câu hỏi
trong đề thi có thể được hoán đổi ngẫu nhiên;
o Có thể tạo đề thi có độ khó khác nhau, có thể thiết lập nhiều phần thi và chỉ định
thời gian làm bài cho từng phần thi hoặc tổng thời gian làm bài thi;
o Thống kê sử dụng đề thi làm căn cứ đánh giá mức độ phù hợp của đề thi và từng
câu hỏi; Có thể kiểm soát mức độ trùng lặp giữa các đề gốc;
- Phân hệ làm bài thi thiết kế trên giao diện web thân thiê ̣n, thí sinh dễ dàng tự đăng
nhâ ̣p làm bài bằ ng tài khoản cá nhân.
o Giao diện làm bài thi được thiết kế thuận tiện, cho phép thí sinh bao quát được
bài thi và dễ dàng lựa chọn các phương án;
o Hệ thống tự động tính thời gian và nộp bài khi hết thời gian làm bài; Có các chức
năng đồng hồ đếm ngược, xem danh sách câu hỏi và các câu đã trả lời;
o Hiển thị kết quả làm bài của thí sinh ngay sau khi hết giờ;
o Tự động phát hiện sự cố và thông báo cho thí sinh;
o Hệ thống tự động chấm bài thi, lưu trữ kết quả thi và chi tiết bài làm của thí sinh;
o Khi hết thời gian làm bài hệ thống sẽ tự động nộp bài và hiển thị điểm số;
- Phân hệ quản lý thi
o
o
o
o

Có chức năng tạo hồ sơ có hình ảnh thí sinh;
Tạo kỳ thi, lập danh sách thí sinh dự thi mỗi ca thi;
Cho chọn thí sinh từ các nhóm hoặc nhập hàng loạt danh sách thí sinh vào ca thi;
Theo dõi và thống kê trạng thái làm bài của thí sinh;
7

- Các tính năng thống kê phân tích kết quả thi và câu hỏi
o Thống kê điểm số, phổ điểm của thí sinh;
o Thống kê được số lần mỗi câu hỏi đã được sử dụng và số lần lựa chọn từng đáp
án để có căn cứ đánh giá, cải tiến chất lượng câu hỏi;
- Các chức năng đảm bảo an toàn hệ thống
o Hệ thống đảm bảo khả năng tự động sao lưu và bảo mật cao ở lớp ứng dụng;
o Máy tính và phần mềm thi được ngắt kết nối với các ứng dụng và thiết bị bên
ngoài không liên quan đến nội dung thi;
Mỗi năm Trường đều tổ chức thi kiểm tra trình độ tiếng Anh của tân sinh viên trên
máy vi tính với số lượng kiểm tra từ 2000-4000 sinh viên để phân loại, xếp lớp học tiếng
Anh phù hợp. Với kinh nghiệm nhiều năm tổ chức thi trên máy, Nhà trường đã chuẩn hóa
quy trình tổ chức thi trên máy tính đảm bảo kỳ thi diễn ra thuận lợi và chính xác nhất từ
khâu xây dựng đề thi – ngân hàng câu hỏi, tổ chức thi và đánh giá kết quả thi.
Tài liệu Hướng dẫn thi trên máy vi tính được đính kèm trong Phụ lục 8 của Đề án và
được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Văn Lang tại địa chỉ
http://test.vanlanguni.edu.vn
Trước mỗi buổi thi, cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh cách làm bài thi trên máy tính,
nội dung hướng dẫn cũng hiển thị trên màn hình của mỗi thí sinh để tiện theo dõi.
2.3 Đội ngũ cán bộ, chuyên viên, kỹ thuật viên hỗ trợ kỹ thuật
Phòng Công nghê ̣ Thông tin gồ m 15 cán bộ - chuyên viên trong đó có 2 tha ̣c sỹ và 13
kỹ sư có đầy đủ năng lực vận hành hệ thống máy chủ - mạng máy tính, phần mềm thi và hệ
thống máy tính phục vụ các kỳ thi. Đội ngũ chuyên trách Công nghệ Thông tin có nhiều
kinh nghiệm trong các kỳ thi trên máy tính, đảm bảo tổ chức các kỳ thi chất lượng và tin
cậy.
Nhà trường có đội ngũ chuyên trách về hệ thống cơ điện gồm 10 cán bộ, kỹ sư, kỹ
thuật viên có được đào tạo chuyên sâu và có đủ kinh nghiê ̣m để vận hành và xử lý các sự
cố liên qua đến hệ thống điện và trang thiết bị phụ trợ đảm bảo phu ̣c vu ̣ tốt cho tất cả các
khâu tổ chức thi.
2.4 Cán bộ phân tích đề thi
Khoa Ngoại ngữ của Trường có 1 tiến sĩ và 56 thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh. Trường
có 02 thạc sĩ chuyên ngành đo lường và đánh giá trong giáo dục và thạc sĩ quản lý chất
lượng. Tuy nhiên, trong thời gian 3 năm đầu, để đảm bảo cán bộ của Trường có nhiều kinh
nghiệm hơn nữa trong việc phân tích đề thi và ra đề thi, Nhà trường kiến nghị được Trung
tâm Khảo thí Quốc gia, Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp hỗ trợ
Nhà trường trong công tác phân tích đề thi, ra đề thi và được phép sử dụng Bộ đề thi chuẩn
của Trung tâm khi tổ chức các kỳ thi.
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3. Điều kiện về đội ngũ cán bộ thư ̣c hiêṇ thi ĐGNLNN và ngân hàng câu hỏi thi
tiếng Anh
3.1 Bộ phận chuyên trách
Hội đồng Quản trị Trường Đại học Văn Lang ban hành Quyết định thành lập Bộ phận
chuyên trách tổ chức thi ĐGNLNN tiếng Anh. Sau khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho
phép tổ chức thi ĐGNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, Nhà trường sẽ ban hành Quyết định
thành lập Trung tâm Khảo thí Ngoại ngữ trực thuộc Trường. Các Bộ phận chuyên trách
gồm:
-

Ban lãnh đạo;
Các cán bộ chấm thi nói và viết tiếng Anh (gồm 24 giảng viên, Phụ lục 4);
Các cán bộ ra đề thi tiếng Anh (gồm 15 giảng viên, Phụ lục 5);
Các cán bộ phân tích đề thi (gồm 2 giảng viên, Phục lục 6 & 7);
Đội ngũ kỹ thuật viên (gồm 18 chuyên viên, Phụ lục 6 & 7).

3.2 Cán bộ ra đề thi
Trong giai đoạn 3 năm đầu, Nhà trường xin phép sử dụng Bộ đề thi chuẩn do Trung
tâm Khảo thí Quốc gia, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp (Tờ
trình đính kèm Đề án).
15 giảng viên của Khoa Ngoại ngữ của Trường, tốt nghiệp thạc sĩ ngôn ngữ Anh, đạt
chứng chỉ IELTs từ 7.0 trở lên, đã tham dự Khóa đào tạo cán bộ ra đề thi (Phụ lục 5). Tuy
nhiên, trong thời gian 3 năm đầu, được sử dụng Bộ đề chuẩn của Trung tâm Khảo thí Quốc
gia đội, đội ngũ cán bộ ra đề thi của Trường sẽ có điều kiện học hỏi kinh nghiệm, nâng cao
tay nghề, trước khi chính thức xây dựng Bộ ngân hàng đề thi riêng của Trường.
3.3 Cán bộ chấm thi
24 giảng viên Khoa Ngoại ngữ, tốt nghiệp thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh, có chứng chỉ
IELTs 7.0 trở lên đã hoàn thành chương trình bồ i dưỡng nghiê ̣p vu ̣ chấ m thi theo quy đinh
̣
của Bô ̣ trưởng Bô ̣ Giáo du ̣c và Đào ta ̣o. Danh sách các cán bộ chấm thi được đính kèm
trong Phụ lục 4.
3.4 Ngân hàng câu hỏi thi
Hiện nay, Nhà trường đã xây dựng bộ ngân hàng câu hỏi thi. Tuy nhiên, trong giai
đoạn 3 năm đầu, Nhà trường xin phép sử dụng Bộ đề chuẩn do Trung tâm Khảo thí Quốc
gia, Cục Quản lý chất lượng cung cấp cho mỗi đợt tổ chức thi để Nhà trường có thêm thời
gian và kinh nghiệm hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi trước khi chính thức đưa vào sử
dụng.
Trong thời gian này, Nhà trường tiếp tục hoàn thiện Ngân hàng câu hỏi thi theo Quy
trình xây dựng ngâng hành câu hỏi thi chuẩn hóa (theo Công văn số 1807/QLCL-QLT ngày
30/11/2017 của Cục Quản lý chất lượng).
4. Kế hoa ̣ch tổ chức thi
Hàng tháng, căn cứ vào số lươṇ g sinh viên, giảng viên của Trường và nhu cầ u của các
tổ chức, cá nhân có yêu cầ u, Trường có kế hoa ̣ch tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực ngoa ̣i
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ngữ 1 đế n 2 lầ n vào tuầ n giữa tháng và cuố i tháng. Trường thực hiê ̣n nghiêm túc theo quy
đinh
̣ ta ̣i Điề u 25 của Quy chế 23/2017/TT-BGDĐT và gửi file mề m về Cu ̣c Quản lý Chấ t
lươṇ g.
5. Cam kế t thư ̣c hiêṇ Đề án
Với khả năng đáp dứng về đội ngũ cán bộ thực hiện thi đánh giá năng lực ngoại ngữ
tiếng Anh, đội ngũ kỹ thuật viên hỗ trợ công nghệ thông tin và hỗ trợ các phương tiện kỹ
thuật khác, khả năng đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm tổ chức thi
trên máy vi tính,… như đã trình bày trên, Trường Đại học Văn Lang cam kết thực hiện
nghiêm túc công tác tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) theo khung năng
lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo đúng các quy định của Thông tư 23/2017/TTBGDĐT.
6. Kiến nghị
Với những nô ̣i dung đã đươc̣ trình bày trên, Trường Đa ̣i ho ̣c Văn Lang kính đề nghi ̣
Bô ̣ trưởng Bô ̣ Giáo du ̣c và Đào ta ̣o xem xét và giao nhiê ̣m vu ̣ tổ chức thi đánh giá năng lực
ngoa ̣i ngữ theo Khung năng lực 6 bâ ̣c dùng cho Viê ̣t Nam cho Trường Đa ̣i ho ̣c Văn Lang.
Trân tro ̣ng cảm ơn./.
HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu
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PHẦN PHỤ LỤC

1. Các Quyết định thành lập Trường;
2. Chứng nhận kiểm định Trường năm 2018;
3. Quyết định thành lập Ban chuyên trách;
4. Danh sách cán bộ chấm thi nói và viết và đính kèm toàn bộ minh chứng về văn bằng
chứng chỉ của từng Thầy Cô;
5. Danh sách cán bộ ra đề thi và đính kèm toàn bộ minh chứng về văn bằng chứng chỉ
của từng Thầy Cô;
6. Danh sách cán bộ phân tích đề thi và đính kèm toàn bộ minh chứng về văn bằng
chứng chỉ của từng Thầy Cô;
7. Danh sách cán bộ kỹ thuật hỗ trợ và đính kèm toàn bộ minh chứng về văn bằng
chứng chỉ của từng Thầy Cô;
8. Hướng dẫn thi trắc nghiệm trên máy tính.
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