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Số: 02/2022/QĐ-BMSG       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin và kỹ năng 

mềm cho học viên sau tốt nghiệp trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH MINH SÀI GÒN 

Căn cứ Quyết định số 4822/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng 

Bộ giáo dục và đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân; 

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

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

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT ngày 21 tháng 6 năm 2016 

của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tổ chức và thi cấp chứng chỉ ứng 

dụng công nghệ thông tin; 

Căn cứ Quyết định số 75.2017/QĐ-CVX ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Hiệu 

trưởng về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương 

thức tín chỉ; 

Căn cứ Thông tư số 41/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội về việc Quy định khối lượng kiến thức 

tối thiểu, yêu cầu về năng lực ngoại ngữ sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng các ngành nghề thuộc lĩnh vực báo chí, thông tin, kinh doanh, quản lý; 

Căn cứ  theo Quyết định số 161/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 02 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật – Công nghệ Vạn Xuân thành Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn; 

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng; 

Theo đề nghị của Phụ trách phòng Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định năng lực ngoại ngữ, công 

nghệ thông tin và kỹ năng mềm của học viên tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao 

đẳng. 

Điều 2. Phụ trách phòng Đào tạo, Trưởng các khoa và các đơn vị có liên quan chịu 

thi hành quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các văn bản đã ban hành trước 

đây có nội dung trái với quyết định này./.  

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 2; 

- Ban điều hành; 

- Lưu: VT, P. ĐT. 

      HIỆU TRƯỞNG 

   (Đã ký và đóng dấu) 

                                         

                                                                                                    ThS. Huỳnh Hoàng Cư 
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Số: 02/2022/QĐ-BMSG       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08  năm 2022 

 

QUY ĐỊNH 
Năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin và kỹ năng mềm cho học viên sau 

tốt nghiệp trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02.2022/QĐ-BMSG  ngày 10  tháng 8 năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Bình Minh Sài Gòn) 

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Văn bản này quy định năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin và kỹ năng mềm 

của học viên tốt nghiệp hệ trung cấp, cao đẳng tại Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn. 

Văn bản này áp dụng cho học viên trình độ trung cấp, cao đẳng của Trường Cao 

đẳng Bình Minh Sài Gòn ở tất cả các ngành và hình thức đào tạo: chính quy, liên thông, 

văn bằng 2. 

2. Giải thích từ ngữ 

Năng lực trong văn bản này được hiểu là yêu cầu tối thiểu về trình độ, kỹ năng, 

kiến thức của học viên tốt nghiệp tương ứng với trình độ, ngành/chuyên ngành và hình 

thức đào tạo. Học viên phải đáp ứng các yêu cầu về năng lực để được xét công nhận tốt 

nghiệp. 

3. Yêu cầu về năng lực ngoại ngữ 

Đối với các ngành không chuyên ngoại ngữ trình độ trung cấp hệ chính quy, liên 

thông, văn bằng 2 là Tiếng Anh bậc 1 (tương đương A1). 

Đối với các ngành không chuyên ngoại ngữ trình độ cao đẳng hệ chính quy, liên 

thông, văn bằng 2 là Tiếng Anh bậc 2 (tương đương A2). 

Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn tổ chức giảng dạy, thi và cấp giấy chứng 

nhận năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. Nhà trường xem xét công nhận tính tương đương của các chứng chỉ ngoại ngữ 

quốc tế khác trong thời hạn 02 năm từ thời điểm được xác nhận trên cơ sở đối sánh với 

Khung tham chiếu chung Châu Âu – CEFR (xem phụ lục đính kèm). 

4. Yêu cầu về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

Đối với các ngành không chuyên công nghệ thông tin thuộc tất cả các hình thức 

đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng là trình độ sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, 

tương đương với kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ 

Thông tin và Truyền thông.  

Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn tổ chức giảng dạy, thi và cấp chứng nhận 

trình độ sử dụng công nghệ thông tin cơ bản để học viên đáp ứng yêu cầu về kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin khi xét tốt nghiệp. Nhà trường xem xét công nhận tính tương 

đương của các chứng chỉ công nghệ thông tin quốc tế khác trong thời hạn 02 năm từ 

thời điểm xác nhận. 

  



  

5. Yêu cầu về kỹ năng mềm 

Đối với trình độ trung cấp, cao đẳng chính quy, học viên phải tích lũy tối thiểu 02 

kỹ năng phù hợp với định hướng việc làm sau khi tốt nghiệp. 

Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn tổ chức đào tạo và cấp Giấy chứng nhận kỹ 

năng mềm theo quy định cho người học. 

                         HIỆU TRƯỞNG 

                             (Đã ký và đóng dấu) 

 

 

 

 

  ThS. Huỳnh Hoàng Cư 

 

                                                                                                      

        



 

PHỤ LỤC 

 

BẢNG QUY ĐỔI KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ VIỆT NAM  

(Ban hành kèm theo Quyết định số  02.2019 /QĐ-CĐBMSG ngày 10/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn) 

 

Áp dụng cho học viên không chuyên ngoại ngữ 

Khung năng lực 

ngoại ngữ Việt 

Nam 

Khung tham chiếu 

chung Châu Âu 

CEFR 

Tiếng Anh 

IELTS TOEIC 
TOEFL 

PBT 

TOEFL 

CBT 

TOEFL 

iBT 

Cambridge 

Tests 

Sơ cấp 
1 A1 <3.0 <400 <340 <96 <31 45- 69 KET 

2 A2 3.5 400 400 96 40 70- 89 KET 

 


