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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 Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) được thành lập 

ngày 24 tháng 9 năm 2007 theo Quyết định số 1272/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. UEF 

theo đuổi mục tiêu là đại học hàng đầu Việt Nam và hướng tới chuẩn mực đào tạo Quốc tế 

gắn liền triết lý Chất lượng - Hiệu quả - Hội nhập. 

Với mục tiêu nhất quán, UEF hướng tới tiêu chuẩn giáo dục đại học kết hợp tinh hoa 

giáo dục đại học Quốc tế cùng chuyển biến kinh tế trong bối cảnh hội nhập, đào tạo chuyên 

sâu về Kinh tế, tài chính đáp ứng nhu cầu chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao của xã 

hội. Trụ sở đào tạo tọa lạc tại số 141 - 145 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM. 

Với vị trí thuận ở khu vực trung tâm thành phố, hệ thống học tập tiện nghi, phòng học được 

thiết kế khoa học và được trang bị các thiết bị dạy, học hiện đại như máy lạnh, máy chiếu, hệ 

thống mạng wireless, hệ thống âm thanh, ánh sáng phù hợp giúp việc dạy và học đạt hiệu  

quả cao.  

Trung tâm Thư viện của Trường có nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng, bao gồm 

nguồn tài liệu giấy và đặc biệt là nguồn tài liệu điện tử. Số đầu sách tại Trung tâm Thư viện 

luôn đảm bảo yêu cầu cho các chuyên ngành đào tạo. Nguồn tài liệu được chọn lọc kỹ về nội 

dung theo yêu cầu của giảng viên và sinh viên, đảm bảo tính mới, bao quát nội dung chương 

trình đào tạo, đáp ứng đủ cho sinh viên tất cả các ngành đang theo học tại UEF.  

Ngoài ra, UEF đang triển khai dự án tại Khu Nam Sài Gòn có diện tích 5.5 ha với chiến 

lược xây dựng thành khu học xá phức hợp hiện đại tại Tp.HCM vào năm 2020. Bên cạnh đó, 

UEF có những mối quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức giáo dục và trường đại học trên thế 

giới. Trường đã thiết lập được quan hệ và liên kết đào tạo với các trường đại học nước ngoài 

như Đại học Missouri St. Louis- UMSL (Hoa Kỳ), Đại học Pittsburgh (Hoa Kỳ), ký kết thỏa 

thuận hợp tác với Đại học Murray (Hoa Kỳ), Đại học Indiana (Hoa Kỳ), Đại học Dominican 

(Hoa Kỳ). Qua những mối quan hệ hợp tác đó, nhiều giảng viên cũng hưởng được học bổng 

và sang thực tập tại trường bạn. 

Xác định hướng đi mang tầm chiến lược kết hợp cùng thành quả UEF đạt được hơn 14 

năm qua, phần nào đã đưa thương hiệu đào tạo của nhà trường đứng vững trong phân khúc 

đào tạo nhân lực chuẩn quốc tế tại Việt Nam, mang đến sự tin tưởng tuyệt đối trong lòng thí 

sinh và phụ huynh cả nước. Đội ngũ cán bộ khoa học có tâm huyết và uy tín khoa học cao đã 

và đang tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu và ứng dụng các chương trình giảng dạy tiên tiến, kết 

hợp với nội dung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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1.1. Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi 

Sứ mạng: UEF có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã 

hội và hội nhập toàn cầu; xây dựng môi trường tự do học thuật và nghiên cứu giúp người học 

phát triển toàn diện, năng động và sáng tạo; phát triển năng lực làm việc thực tế, tính chuyên 

nghiệp và tinh thần trách nhiệm với xã hội thông qua việc kết nối chặt chẽ với DN và cộng 

đồng. 

Tầm nhìn: UEF sẽ trở thành một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam, có uy 

tín trong khu vực, là cái nôi đào tạo ra những công dân toàn cầu thành đạt và sẵn sàng cống 

hiến cho xã hội. 

Giá trị cốt lõi: 

- Lấy người học làm trung tâm; 

- Đề cao tính chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo; 

- Phát huy tinh thần trách nhiệm và cống hiến xã hội; 

- Coi trọng văn hóa chất lượng; 

- Thúc đẩy hợp tác, phát triển và hội nhập quốc tế. 

Triết lý giáo dục: 

- Chất lượng: Lấy chất lượng làm nền tảng cho mọi hoạt động của Nhà trường; 

- Hiệu quả: Lấy sự hài lòng của các BLQ làm thước đo hiệu quả của Nhà trường; 

- Hội nhập: Chủ động hợp tác quốc tế, chia sẻ, tiếp thu, đổi mới và phát triển bền vững. 

Chính sách chất lượng: 

- Tất cả các hoạt động của UEF được định hướng và triển khai nhằm thực hiện Sứ 

mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi - Triết lý giáo dục mà Nhà trường đã công bố; 

- UEF cam kết đảm bảo chất lượng đầu ra của người học và các dịch vụ của Nhà trường 

cung cấp cho xã hội; đồng thời đáp ứng nhu cầu của các BLQ; 

- UEF áp dụng chu trình “Lập kế hoạch - Triển khai - Giám sát - Cải tiến” (PDCA: 

Plan - Do - Check - Act) trong mọi mặt hoạt động của Nhà trường (đào tạo, NCKH, hợp tác 

quốc tế và PVCĐ) nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. 

1.2. Cơ cấu tổ chức 

Cơ cấu tổ chức của Trường bao gồm:  

- Ban lãnh đạo gồm: Hội đồng trường, Ban Giám hiệu. 

- Các đơn vị:  06 phòng, 10 khoa, 02 viện, 10 trung tâm, 02 ban. 
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Quy mô và ngành nghề đào tạo 

Tính đến tháng 9/2021, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM có tổng số 

9201 người học các trình độ (sinh viên đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh) thuộc 

30 ngành đào tạo trình độ Đại học, 5 ngành đào tạo trình độ thạc sỹ và 1 ngành đào tạo 

trình độ tiến sỹ. 

Bảng 1. Thông tin về các ngành đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính 

Thành phố Hồ Chí Minh 

TT Tên ngành 
Mã 

ngành 

Số văn bản cho 

phép mở ngành 

Ngày tháng 

năm ban 

hành văn 

bản cho 

phép mở 

ngành 

1.  Tiến sĩ 

1.1.  Quản trị kinh doanh 9340101 97/QĐ-BGDĐT 14/01/2019 
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TT Tên ngành 
Mã 

ngành 

Số văn bản cho 

phép mở ngành 

Ngày tháng 

năm ban 

hành văn 

bản cho 

phép mở 

ngành 

2.  Thạc sĩ    

2.1.  Tài chính - Ngân hàng 8340201 4228/QĐ-BGDĐT 08/10/2015 

2.2.  Quản trị kinh doanh 8340101 1212/QĐ-BGDĐT 13/04/2015 

2.3.  Kế toán 8340301 1057/QĐ-BGDĐT 30/03/2017 

2.4.  Luật kinh tế 8380107 265/QĐ-UEF 30/06/2021 

2.5.  Ngôn ngữ Anh 8220201 245/QĐ-UEF 19/06/2021 

3.  Đại học 

3.1.  Công nghệ thông tin 7480201 7923/QĐ-BGDĐT 14/12/2007 

3.2.  Kế toán 7340301 7923/QĐ-BGDĐT 14/12/2007 

3.3.  Tài chính - Ngân hàng 7340201 7923/QĐ-BGDĐT 14/12/2007 

3.4.  Quản trị kinh doanh 7340101 7923/QĐ-BGDĐT 14/12/2007 

3.5.  Ngôn ngữ Anh 7220201 592/QĐ-BGDĐT 26/02/2015 

3.6.  Luật kinh tế 7380107 1493/QĐ-BGDĐT 07/05/2015 

3.7.  Marketing 7340115 2639/QĐ-BGDĐT 24/07/2015 

3.8.  Kinh doanh quốc tế  7340120 3601/QĐ-BGDĐT 16/09/2015 

3.9.  Thương mại điện tử 7340122 854/QĐ-BGDĐT 22/03/2016 

3.10.  Quản trị nhân lực 7340404 1833/QĐ-BGDĐT 31/05/2016 

3.11.  Quản trị khách sạn 7810201 2427/QĐ-BGDĐT 15/07/2016 

3.12.  Quan hệ công chúng 7320108 2448/QĐ-BGDĐT 20/07/2016 

3.13.  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 3521/QĐ-BGDĐT 15/09/2016 
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TT Tên ngành 
Mã 

ngành 

Số văn bản cho 

phép mở ngành 

Ngày tháng 

năm ban 

hành văn 

bản cho 

phép mở 

ngành 

3.14.  Quan hệ quốc tế 7310206 1546/QĐ-BGDĐT 05/05/2017 

3.15.  Luật quốc tế 7380108 1805/QĐ-BGDĐT 19/05/2017 

3.16.  Ngôn ngữ Nhật 7220209 2194/QĐ-BGDĐT 29/06/2017 

3.17.  Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 272/QĐ-BGDĐT 30/01/2019 

3.18.  Công nghệ truyền thông 7320106 2074/QĐ-BGDĐT 01/06/2018 

3.19.  Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 1016/QĐ-BGDĐT 16/04/2019 

3.20.  Luật 7380101 1014/QĐ-BGDĐT 16/04/2019 

3.21.  Kinh doanh thương mại 7340121 75/QĐ-UEF 16/04/2020 

3.22.  Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 76/QĐ-UEF 16/04/2020 

3.23.  Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống 7810202 86/QĐ-UEF 18/04/2020 

3.24.  Khoa học dữ liệu 7480109 85/QĐ-UEF 18/04/2020 

3.25.  Quảng cáo 7320110 105/QĐ-UEF 05/05/2020 

3.26.  Tài chính quốc tế 7340206 57/QĐ-UEF 25/01/2021 

3.27.  Bất động sản 7340116 58/QĐ-UEF 25/01/2021 

3.28.  Tâm lý học 7310401 77/QĐ-UEF 05/02/2021 

3.29.  Thiết kế đồ họa 7210403 138/QĐ-UEF 15/03/2021 

3.30.  Việt Nam học 7310630 268/QĐ-UEF 05/07/2021 

1.3. Kinh nghiệm tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) có 7 năm kinh 

nghiệm đào tạo, kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh cho người học các trình độ, loại hình 

đào tạo: gồm tiến sỹ, thạc sỹ, đại học, chính quy. Năm 2015, UEF được phép mở ngành 
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đào tạo trình độ đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh theo Quyết định số 592/QĐ-

BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. 

Từ năm 2016 UEF đã thực hiện tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình 

độ tương đương B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu về ngoại ngữ, với dạng thức đề theo 

đúng quy định tại thông tư 10/2011/TT-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc 

sĩ và thông tư 05/2015/TT-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ. Hàng năm, 

UEF tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ tương đương B1 cho 

khoảng 250 đối tượng dự thi, gồm sinh viên, học viên sau đại học của UEF. 

2. Các điều kiện tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 

2.1. Bộ phận độc lập thực hiện đánh giá năng lực ngoại ngữ 

Trước nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá năng lực ngoại ngữ và tin học, năm 2021, 

UEF đã trình Hội đồng trường phê duyệt đề án thành lập Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ  

UEF, đơn vị độc lập có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng thực hiện đánh giá 

năng lực ngoại ngữ. Trên cơ sở đó, vào ngày 15 tháng 01 năm 2021, Trung tâm Tin học – 

Ngoại ngữ UEF (UEF CENTER FOR IT AND FOREIGN LANGUAGES) thuộc Trường Đại 

học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh đã được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-

HĐT của Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Tài 

chính Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng tham mưu và tổ chức, thực hiện các chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi đánh giá năng lực tin học - ngoại ngữ cho sinh viên, học 

viên và các đối tượng khác có nhu cầu. Chủ tịch Hội đồng trường đã ký các quyết định bổ 

nhiệm lãnh đạo Trung tâm như sau: 

- Quyết định số 02/QĐ-HĐT ngày 15 tháng 01 năm 2021 về việc bổ nhiệm Tiến sĩ 

Nguyễn Thanh Giang – Hiệu trưởng Nhà trường kiêm giữ chức vụ Giám đốc TT.TH-NN 

UEF; 

- Quyết định số 05/QĐ-HĐT ngày 15 tháng 01 năm 2021 về việc bổ nhiệm Tiến sĩ 

Dương Mỹ Thẩm (chuyên ngành Ngôn ngữ Anh) giữ chức vụ Phó Giám đốc TT.TH-NN UEF 

(Có chứng chỉ Bồi dưỡng Cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ) là người chịu trách nhiệm 

về việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Quyết định số 28/QĐ-HĐT ngày 01 tháng 09 năm 2021 về việc bổ nhiệm Thạc sĩ 

Nguyễn Phước Lân giữ chức vụ Phó Giám đốc TT.TH-NN UEF. 

Lãnh đạo Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ tham mưu, trình Hiệu trưởng Nhà trường về 

việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; đề xuất Hội đồng 

thi và các ban của Hội đồng thi trình Hiệu trưởng phê duyệt; kiến nghị Hiệu trưởng các vấn 

đề khác nhằm tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam đúng quy chế, trung thực, chính xác, khách quan, minh bạch, phản ánh 

đúng năng lực ngoại ngữ của người học. 
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2.2. Thành lập Hội đồng thi  

2.2.1 Hội đồng thi do Hiệu trưởng thành lập, gồm các thành viên của Hội đồng thi và các 

ban của Hội đồng thi: 

a) Các thành viên của Hội đồng thi gồm: Chủ tịch Hội đồng thi là Hiệu trưởng hoặc Phó 

Hiệu trưởng; Phó Chủ tịch Hội đồng thi và các ủy viên Hội đồng thi gồm các cán bộ, viên 

chức của Nhà trường; cán bộ thanh tra, công an; 

b) Các ban của Hội đồng thi gồm: Ban Phối hợp; Ban Thư ký; Ban Coi thi; Ban Chấm 

thi; Ban Phúc khảo (nếu có đơn đề nghị phúc khảo). Thành viên các ban được chọn trong số 

cán bộ quản lý; giáo viên; giảng viên; những người làm nhiệm vụ giám sát, bảo vệ an toàn 

thi; kỹ thuật viên, nhân viên y tế, phục vụ có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kinh 

nghiệm trong công tác thi. Trung tâm Khảo thí Quốc gia phối hợp tổ chức thi theo biên bản 

thỏa thuận giữa Trung tâm Khảo thí Quốc gia và Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

c) Lãnh đạo Ban Đề thi, Ban Chấm thi, Ban Phúc khảo phải có chứng chỉ hoàn thành 

chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ ra đề thi hoặc chấm thi theo quy định của Bộ GDĐT như 

yêu cầu đối với cán bộ ra đề thi, chấm thi.  

2.2.2 Chủ tịch Hội đồng thi, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, ủy viên Hội đồng thi và thành viên 

các ban của Hội đồng thi phải là người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng các yêu 

cầu theo quy định, không có người thân (cha, mẹ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh chị em 

ruột, anh chị em ruột vợ hoặc chồng) là thí sinh tham dự kỳ thi tại Hội đồng thi.  

2.2.3 Hội đồng thi tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

2.3. Cán bộ chấm thi nói và viết 

UEF có 23 giảng viên Tiếng Anh được tập huấn nghiệp vụ chấm thi tiếng Anh theo các 

định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt nam. Các giảng viên hiện đang giảng dạy tại Khoa Tiếng Anh – UEF, có trình độ chuyên 

môn từ thạc sĩ trở lên ở các chuyên ngành sư phạm ngoại ngữ, ngôn ngữ Anh và phương pháp 

giảng dạy tiếng Anh có trình độ ngoại ngữ tương đương C1 theo khung tham chiếu Châu Âu, 

đã được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chấm thi theo quy định 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.4. Cán bộ ra đề thi 

Nhà trường phối hợp và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi, đề thi của Trung tâm Khảo thí 

Quốc gia – Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Biên bản thỏa thuận phối 

hợp tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt Nam ngày 25 tháng 3 năm 2022 giữa Giám đốc Trung tâm Khảo thí Quốc gia và Hiệu 

trường Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh. 

2.5. Cán bộ phân tích đề thi 

Nhà trường phối hợp với Trung tâm Khảo thí Quốc gia – Cục Quản lý chất lượng – Bộ 

Giáo dục và Đào tạo theo Biên bản thỏa thuận phối hợp tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại 

ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ngày 25 tháng 3 năm 2022. 



9 

 

2.6. Đội ngũ kĩ thuật viên. 

UEF có 12 cán bộ trong đó có 01 trình độ Tiến sĩ , 9 Thạc sĩ Công nghệ thông tin và 02 

thạc sỹ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Nhà trường có Trung tâm CNTT với đội ngũ cán bộ kỹ thuật 

phụ trách mảng CNTT trong toàn UEF. 

Để phục vụ tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính, UEF cũng thoả thuận 

hợp tác với Trung tâm Khảo thí Quốc gia – Cục Quản lý chất lượng cung cấp kỹ thuật viên 

hỗ trợ CNTT và hỗ trợ các phương tiện kỹ thuật khác. 

3. Có môi trường sư phạm, an toàn tổ chức thi 

4. Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị 

4.1.  Phòng thi 

STT Tên cơ sở vật chất 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  
Tình trạng 

I.  Phòng học lý thuyết 

1 Phòng học lý thuyết (25-60 chỗ ngồi) phòng 119 Có máy lạnh 

II. Phòng thực hành máy tính 

2 

Phòng máy tính tổ chức thi ngoại ngữ 

- 01 Bàn, ghế giáo viên; 

- 40 bộ máy tính (Máy tính bộ cấu hình CPU 

i5-9100F, Main GA- H310M S2H, RAM 

Corsair DDR4 1x8GB 2666 MHz, SSD WD 

Green 240GB M2 2280 Sata 3, PSU Cooler 

Master Elite v3 400W VGA gigabite Geforce 

GT 710GV-N710D3-2GL Keyboard + Mouse 

Logitech MK120 + lót chuột, Case Case Master 

RC 343) 

- 40 webcame thương hiệu: Logitech, Model: 

C310 (HD) 

- 4 Camera kết nối lưu trữ serve bảo mật (quan 

sát từ 4 góc phòng thi) 

- 40 Tai nghe thương hiệu: DAREU; Model: 

EH416 RGB, 7.1, USB, LED RGB 

- 01 Bộ máy tính, máy chiếu, màn chiếu.  

- 01 Bảng, viết, bút viết. 

Phòng 

thi 
4 Vận hành tốt 
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STT Tên cơ sở vật chất 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  
Tình trạng 

- 01 Đồng hồ treo tường. 

- Hệ thống điều hòa trung tâm 

3 

- Máy chủ phục vụ tổ chức thi: Máy chủ 

Lenovo ThinkSystem SR550, Xeon Silver 4116 

12C 2.1 GHz, 1*8GB (1R*8 1.2V) RDIMM, 

1*2.5" SATA/SAS 8- Bay,530-8i PCIe, 

1*750W,1* Tooless Slide Rail *1 ThinkSystem 

SR 550 Intel Xeon Silver 4116 12 C 85W 2.1 

GHz Processor Option Kit *1, ThinkSystem 

2.5" 1.2TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n 

HDD*8, ThinkSystem 750W (230/115V) 

Platium Hot- Swap Power Supply *1 

bộ 1 Vận hành tốt 

4 

- Thiết bị lưu trữ:  

Nas Synology 1817+: DiskSattion DS1817+, 

Ram Pre- installed 8GB (2*4GB) 

bộ 1 Vận hành tốt 

6 

- Máy dò kim loại:  

Xuất xứ: Taiwain, Model: MD300,Dùng pin rời 

9V 

Cái 4 Vận hành tốt 

7 - Tủ đồ cá nhân cho thí sinh tủ 4 Vận hành tốt 

7 

Phòng máy tính phục vụ học tập 

- 01 Bàn, ghế giáo viên; 

- 40 bộ máy tính(CPU, màn hình, chuột);  

- 01 Camera giám sát phòng học  

- 01 Bộ máy tính, máy chiếu, màn chiếu 

- 01 Bảng, viết, bút viết. 

Phòng 7 

Vận hành tốt 

(dữ phòng 

mở rộng) 

4 Đồng hồ treo tường cái 7 

Vận hành tốt 

(dữ phòng 

mở rộng) 

5 Máy in máy 7 Vận hành tốt 
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STT Tên cơ sở vật chất 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  
Tình trạng 

(dữ phòng 

mở rộng) 

6 Bình chữa cháy bình 08 Vận hành tốt 

III. Phòng, vật tư, chức năng 

7 

Phòng làm việc Hội đồng thi: 

- 4 máy tính; 

- 4 máy in; 

- 1 Bộ máy tính trình chiếu camera các phòng 

thi; 

phòng 01 Vận hành tốt 

8 thùng chứa hồ sơ thi, có khóa thùng 05 Vận hành tốt 

9 Tủ lưu trữ hồ sơ, có khóa cái 04 Vận hành tốt 

Phòng thi thường 

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh có tất cả 86 phòng học với 

tổng diện tích phòng học là 11.957,9 m2, đảm bảo cách ly âm thanh, đủ ánh sáng, bàn ghế, 

v.v. là nơi Học viện thường xuyên tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh 

viên các trình độ đào tạo cho cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. 

Phòng thi máy 

Hiện nay, UEF có 4 phòng máy tính đủ cho khoảng 160 thí sinh thi cùng một lúc tại tầng 

21 tòa nhà Tòa nhà Trụ sở. Ngoài ra Nhà trường đã đầu tư 7 phòng máy khác (Mỗi phòng 40 

máy) phục vụ học tập với cấu hình tương tự, dùng dữ phòng cho công tác mở rộng qui mô tổ 

chức thi.  

Phòng thi đảm bảo được cách ly âm thanh, có đủ ánh sáng, bàn, ghế, phấn hoặc bút dạ, 

bảng hoặc màn chiếu; có hệ thống camera giám sát ghi được toàn bộ diễn biến của cả phòng 

thi liên tục trong suốt thời gian thi; có đồng hồ dùng chung cho tất cả thí sinh theo dõi được 

thời gian làm bài; 

Có đủ các thiết bị ghi âm, phát âm, ghi hình, phần mềm chuyên dụng đáp ứng yêu cầu tổ 

chức thi; 

Có thiết bị kiểm tra an ninh cầm tay, nhằm kiểm soát, ngăn chặn đư ợc việc thí sinh mang 

tài liệu, đồ dùng trái phép vào phòng thi; 

Có nơi bảo quản đồ đạc của thí sinh; 
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Có phòng làm việc của Hội đồng thi, trực thi, giao nhận đề thi và bài thi; phải đảm bảo 

có hòm, tủ, hay két sắt, có khoá chắc chắn để bảo quản đề thi và bài thi; 

Khu vực thi đảm bảo các yêu cầu an toàn, bảo mật và phòng chống cháy nổ. 

Hệ thống máy chủ quản lý CSDL thi: có 01 máy chủ máy trạm và thiết bị bảo mật hợp 

nhất cho toàn bộ hệ thống, Có thiết bị lưu trữ dữ liệu, thiết bị lưu điện, nguồn điện dự phòng, 

và các thiết bị phụ trợ đảm bảo đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật để có thể tổ chức thi trên máy 

tính cho ít nhất 100 thí sinh trong một lượt thi. 
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Hình 1. Các phòng máy tính phục vụ công tác thi trên phần mềm 
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Hình 2. Phòng in sao đề thi 

4.2. Trang thông tin điện tử phục vụ tổ chức thi 

UEF sử dụng trang thông tin điện tử để phục vụ tổ chức thi: Website: 

https://www.uef.edu.vn/ttthnn  

4.3. Phần mềm tổ chức thi trên máy tính 

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp và sử dụng phần 

mềm tổ chức thi của Trung tâm Khảo thí Quốc gia – Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục 

và Đào tạo theo biên bản thỏa thuận ngày 25 tháng 3 năm 2022 (Đính kèm). 

5. Ngân hàng câu hỏi thi và đề thi 

Trường Đại học Kinh tế  - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Trung tâm Khảo 

thí Quốc gia – Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng ngân hàng câu hỏi 

thi, đề thi theo biên bản thỏa thuận ngày 25 tháng 3 năm 2022 (Đính kèm). 

6. Kế hoạch tổ chức thi 

Trường Đại học Kinh tế  - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến kế hoạch tổ chức 

thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho năm 2022 như sau: 

6.1. Phương thức tổ chức thi 

Trong năm 2022, Trường Đại học Kinh tế  - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh dự kiến 

tổ chức thi theo phương thức thi trên máy, hợp tác với Trung tâm Khảo thí Quốc gia xây dựng 

https://www.uef.edu.vn/ttthnn
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kế hoạch thi trên máy tính, sử dụng hệ thống ngân hàng câu hỏi thi hiện có của Trung tâm 

Khảo thí quốc gia. 

6.2. Lịch thi dự kiến năm 2022 

Bảng 3. Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ năm 2022 

Tháng 
Ngày trong 

tháng 

Thứ trong 

tuần 
Bậc thi Ghi chú 

Tháng 6 29-31 6, 7, CN 3,4,5 

Ngày thi có thể thay đổi 

tùy vào tình hình  

thực tế 

Tháng 8 26-28 6, 7, CN 3,4,5 

Tháng 10 24-26 6, 7, CN 3,4,5 

Tháng 12 24-26 6, 7, CN 3,4,5 

6.3. Đối tượng dự thi 

Cá nhân có nhu cầu được đánh giá năng lực ngoại ngữ hoặc có nhu cầu được cấp chứng 

chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam. 

6.4. Nộp hồ sơ và lệ phí thi 

- Lệ phí thi: 

- Đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh, thí sinh tự do: 1.800.000đ 

- Đối với sinh viên của UEF: 1.500.000đ 

* Kinh phí trên có thể được điều chỉnh sau khi có thông tin từ phía các đơn vị phối 

hợp, đảm bảo đúng quy định 

- Hồ sơ dự thi: 

+ 02 ảnh cỡ 4cm × 6cm được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi, 

mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày sinh; 

+ Bản sao một trong những loại giấy tờ tùy thân còn hiệu lực sau: chứng minh nhân 

dân, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân, thẻ học sinh (đối với đối tượng dự thi là học sinh tiểu 

học hoặc trung học cơ sở); 

+ Phiếu đăng ký dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam (gồm thông tin về họ và tên; ngày sinh; số và ngày cấp giấy tờ tùy 

thân còn hiệu lực; thời gian, địa điểm, bậc năng lực đăng ký dự thi và các thông tin cần thiết 

khác). 
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- Địa điểm nộp hồ sơ 

Phòng 203, Tầng 2, Số 141-145 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

Lịch thi chính thức của từng đợt thi sẽ được thông báo trước ngày thi 02 tuần trên 

website của UEF: https://www.uef.edu.vn/ttthnn 

https://www.uef.edu.vn/ttthnn
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7. Cam kết 

Trường Đại học Kinh tế  - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cam kết thực hiện việc tổ 

chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo từ bậc 3 đến bậc 5 Khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt nam đúng theo Đề án của Nhà trường trình Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp 

phép. 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 4 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

                                                                                       (Đã ký) 

 

Nguyễn Thanh Giang

 


