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THÔNG TƯ 

Quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ  

năng lực ngoại ngữ của nước ngoài  

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính 

phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng; 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về liên kết 

tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại 

ngữ của nước ngoài. 

2. Thông tư này áp dụng đối với: 

a) Cơ sở giáo dục, đào tạo hoặc tổ chức được thành lập và hoạt động hợp 

pháp trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam; 

b) Cơ quan, tổ chức, cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ được thành lập và 

hoạt động hợp pháp ở nước ngoài; 

c) Các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động liên kết tổ chức thi cấp 

chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam. 

Điều 2. Liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài 

1. Liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài là 

việc hợp tác giữa cơ sở giáo dục, đào tạo hoặc tổ chức được thành lập và hoạt 

động hợp pháp trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam (sau đây gọi là Cơ sở tổ chức 

thi của Việt Nam) với cơ quan, tổ chức, cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ được 

thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ sở đánh giá 

năng lực ngoại ngữ của nước ngoài) để thực hiện việc đăng ký dự thi, sử dụng địa 

điểm, tổ chức thi, kiểm tra trình độ, năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ năng 

lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam thông qua văn bản thỏa thuận hoặc 

hợp đồng liên kết. 
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2. Đối tượng liên kết, hồ sơ đề nghị phê duyệt, thủ tục phê duyệt, thẩm quyền 

phê duyệt, thời hạn, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, chấm dứt liên kết và chế độ báo 

cáo thực hiện theo quy định của Chính phủ về hợp tác, đầu tư của nước ngoài 

trong lĩnh vực giáo dục. 

3. Đề án thực hiện liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của 

nước ngoài tại Việt Nam của Cơ sở tổ chức thi của Việt Nam và Cơ sở đánh giá 

năng lực ngoại ngữ của nước ngoài (sau đây gọi là Các bên liên kết) phải mô tả 

rõ mức độ đáp ứng các yếu tố bảo đảm chất lượng quy định tại Điều 3 của Thông 

tư này. 

Điều 3. Bảo đảm chất lượng trong liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ 

năng lực ngoại ngữ của nước ngoài 

1. Đối với Cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ của nước ngoài 

a) Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài hợp pháp và có giá trị sử 

dụng phổ biến trên thế giới khi thuộc một trong những trường hợp sau: 

- Được công nhận bởi ít nhất một tổ chức đánh giá, kiểm định chất lượng về 

ngôn ngữ mà các nước sử dụng ngôn ngữ đó là ngôn ngữ chính thức thừa nhận tại 

thời điểm phê duyệt liên kết thi; 

- Được công nhận, sử dụng trong xét duyệt hồ sơ nhập cư, cấp thị thực nhập 

cảnh cho công dân các nước có nhu cầu định cư, làm việc, học tập tại quốc gia sử 

dụng ngôn ngữ là ngôn ngữ chính thức tại thời điểm phê duyệt liên kết thi; 

- Được cơ quan có thẩm quyền của quốc gia sử dụng ngôn ngữ đó là ngôn 

ngữ chính thức công nhận tại thời điểm phê duyệt liên kết thi; 

b) Đề thi bảo đảm độ tin cậy, tính chính xác, khách quan, minh bạch, công 

bằng trong đánh giá năng lực ngoại ngữ của người dự thi; không vi phạm pháp 

luật, thuần phong, mỹ tục, văn hóa của Việt Nam; được bảo mật khi sao in, đóng 

gói, vận chuyển (nếu có), bảo quản và sử dụng; 

c) Việc đăng ký dự thi, quy trình tổ chức thi bảo đảm chặt chẽ, khoa học, tin 

cậy, chính xác, khách quan, minh bạch, công bằng trong đánh giá năng lực ngoại 

ngữ của thí sinh dự thi, ngăn ngừa và loại bỏ các hiện tượng gian lận trong thi cử; 

quy trình tổ chức thi được công bố công khai trên trang thông tin điện tử chính 

thức và hợp pháp của Cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ của nước ngoài; 

d) Có quy định cụ thể về cơ sở vật chất, trang thiết bị, về bảo đảm an ninh, 

an toàn, bảo mật trước, trong và sau khi thi; 

đ) Có quy định mức lệ phí dự thi và các lệ phí khác liên quan đến quá trình 

dự thi (nếu có) công khai, minh bạch; thực hiện giải trình với xã hội về tài chính 

và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định; 
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e) Có quy định rõ ràng, chặt chẽ về đội ngũ cán bộ, nhân viên, kỹ thuật viên 

của Các bên liên kết khi tham gia tổ chức thi; 

g) Có bảng quy đổi kết quả thi với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam hoặc với Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR); 

h) Có đề thi mẫu, tài liệu hướng dẫn ôn thi, hệ thống hỗ trợ thi thử bảo đảm 

tiếp cận bình đẳng đến các thí sinh dự thi. 

i) Công bố kết quả thi và cấp chứng chỉ: 

- Kết quả thi được công bố kịp thời, chứng chỉ (hoặc phiếu điểm) được cấp 

đúng thời gian quy định, thủ tục cấp thêm chứng chỉ (trong thời hạn kết quả thi 

còn hiệu lực), việc tra cứu kết quả thuận lợi đối với thí sinh; 

- Kết quả thi phải được lưu trên hệ thống dữ liệu để phục vụ việc xác thực 

kết quả của bài thi trong thời hạn kết quả thi còn hiệu lực; 

- Quy trình khiếu nại, giải quyết khiếu nại kết quả thi rõ ràng, thuận lợi cho 

thí sinh; 

- Có biện pháp hiệu quả để bảo mật thông tin nhận dạng cá nhân, bảo đảm 

quyền sở hữu trí tuệ của thí sinh. 

2. Đối với Cơ sở tổ chức thi của Việt Nam 

a) Là đơn vị có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hoặc kiểm tra, đánh 

giá năng lực ngoại ngữ; 

b) Có trang thông tin điện tử chính thức cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng 

cho thí sinh đăng ký dự thi và phục vụ công tác tổ chức thi, xác thực kết quả thi; 

c) Có ít nhất 01 cán bộ quản lý có trình độ cử nhân trở lên thuộc các ngành 

ngôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoài thuộc ít nhất một ngôn ngữ mà đơn vị 

có liên kết tổ chức thi; 

d) Có đội ngũ cán bộ coi thi là giảng viên hoặc giáo viên trình độ cao đẳng 

trở lên của ngôn ngữ tổ chức thi; có đội ngũ nhân viên phục vụ, kỹ thuật viên đáp 

ứng yêu cầu sử dụng các thiết bị phục vụ cho việc tổ chức thi; 

đ) Có cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm để tổ chức thi: 

- Khu vực thi và chấm thi (nếu thực hiện chấm thi) bảo đảm các yêu cầu an 

toàn, bảo mật và phòng chống cháy nổ; 

- Có đủ phòng thi và các phòng chức năng để tổ chức thi các kỹ năng theo 

yêu cầu của ngôn ngữ được cấp chứng chỉ và theo từng đợt thi; phòng thi bảo đảm 

cách âm, 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 
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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 (cổng từ hoặc thiết bị cầm tay), nhằm kiểm 

soát, ngăn chặn được việc thí sinh mang tài liệu, đồ dùng trái phép vào phòng thi; 

- Có nơi bảo quản đồ đạc của thí sinh; 

- Có phòng làm việc của hội đồng thi, trực thi, giao nhận đề thi và bài thi; 

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

đảm an toàn và bảo mật; 

- Có hệ thống máy tính gồm máy chủ, các máy trạm, thiết bị bảo mật hợp 

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

các thiết bị phụ trợ bảo đảm đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nếu tổ chức thi trên máy 

vi tính; 

- Trong trường hợp tổ chức thi theo hình thức trực tuyến, phải có đủ phương 

tiện, thiết bị, thiết bị bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin; 

- Có phòng chấm thi (nếu thực hiện chấm thi) bảo đảm an toàn, biệt lập, có 

camera giám sát được toàn bộ diễn biến trong quá trình chấm thi. 

Điều 4. Trách nhiệm của Các bên liên kết 

1. Thực hiện đúng cam kết trong đề án liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ 

năng lực ngoại ngữ của nước ngoài đã được phê duyệt. Trong trường hợp có sự 

thay đổi so với đề án, Các bên liên kết báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem 

xét, quyết định điều chỉnh. 

2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về phương pháp và kỹ năng cần thiết cho đội 

ngũ cán bộ quản lý, coi thi, chấm thi (nếu có), hỗ trợ, kỹ thuật viên tham gia hoạt 

động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. 

3. Lưu trữ hồ sơ về hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực 

ngoại ngữ của nước ngoài theo quy định. 

4. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý  

1. Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm: 

a) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng 

lực ngoại ngữ của nước ngoài; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm 

định hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đề án liên kết tổ 

chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo quy định của 
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Chính phủ về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và quy định 

tại Thông tư này; 

b) Công bố công khai và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo danh sách các đơn vị được phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng 

chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, các đơn vị vi phạm, các đơn vị bị đình chỉ 

liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài; 

 c) Chủ trì thực hiện kiểm tra hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ 

năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. 

2. Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm 

phối hợp với Cục Quản lý chất lượng thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết 

tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, thanh tra, kiểm tra 

hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương1 có 

trách nhiệm quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng 

chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn theo phê duyệt của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng    năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo; giám đốc các đại học, học viện; hiệu trưởng các trường đại học; các tổ chức 

và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

Nơi nhận:  

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Ủy ban VHGD của Quốc hội; 

- Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Như Ðiều 6; 

- Công báo; 

- Cổng TTĐT Bộ GDÐT; 

- Lưu: VT, Vụ PC, Cục QLCL. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Độ 

 

 

 

                                           
1 Bao gồm Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu 


