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BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 
 

Số: 799 /TB-ĐHKTKTCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2020 

THÔNG BÁO 

V/v tổ chức các lớp học tiếng Anh tăng cường đầu vào TOEIC theo nhu cầu  

và Tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào cho sinh viên đại học khóa 14 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021; Căn cứ vào quy định về việc đóng học 

phí của Nhà trường; Căn cứ vào Quyết định 159/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 15 tháng 5 năm 

2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành 

chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật 

Công nghiệp. Nhà trường thông báo cho các Phòng, Khoa, các lớp sinh viên có liên quan 

việc tổ chức các lớp học tiếng Anh tăng cường đầu vào TOEIC theo nhu cầu của sinh viên 

và Tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào cho sinh viên đại học khóa 14 như sau: 

1. Kế hoạch đăng ký và học tập: 

1.1 Đối tượng:  

- Sinh viên khóa 14 có có nhu cầu học tập học phần tiếng Anh tăng cường đầu vào 

TOEIC (3 tín chỉ) để chuẩn bị cho việc kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào nhằm xếp lớp 

phù hợp trình độ của sinh viên bằng bài thi TOEIC Online Placement Test do IIG Việt Nam 

tổ chức: 

 Sinh viên có điểm thi môn tiếng Anh THPT QG 2020 dưới 4 điểm nên học; 

 Sinh viên có điểm thi môn tiếng Anh THPT QG 2020 từ 4 điểm trở lên có nhu cầu. 

1.2. Đăng ký: 

- Sinh viên đăng ký học trên trang cá nhân từ ngày 27/11/2020 đến 02/12/2020; 

- Thời gian đóng học phí: Từ ngày 10/12/2020 đến ngày 30/12/2020. 

1.3. Thời gian học tập: 

- Thời gian học tập: Từ ngày 05/12/2020 đến ngày 22/01/2021; sinh viên tham khảo 

TKB trong phụ lục 1 kèm theo để đăng ký lịch học nhằm tránh trùng lịch học chính khóa. 

Sau khi đăng ký sinh viên  xem lịch chính thức trên trang cá nhân. 

- Hình thức học tập: Học tập trực tiếp tại trường kết hợp hình thức học tập trực tuyến 

(trên LMS và Zoom). 

2.  Kế hoạch và mục đích thi đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào TOEIC 

2.1.  Áp dụng bắt buộc đối với toàn bộ sinh viên khóa 14 trừ các trường hợp sau: 

- Sinh viên ngành ngôn ngữ Anh không phải thi; 

- Các sinh viên đã có chứng chỉ đánh giá năng lực tiếng Anh quốc tế quy đổi ra điểm 

TOEIC  > 200 làm đơn theo mẫu để xét miễn thi và xếp lớp học phần (xem chi tiết phụ lục 

4). Chứng chỉ quốc tế đảm bảo còn hiệu lực sau ngày 22/02/2021 sẽ quy đổi theo điểm 

TOEIC (xem chi tiết phụ lục 4). 

2.2 . Mục đích sử dụng kết quả thi TOEIC Online Placement Test: 

- Xác định điều kiện để học các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo chi tiết 

xem phụ lục 4. 
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- Xếp các sinh viên có trình độ tương đương vào học cùng lớp. 

        - Xác định sinh viên không đủ điều kiện tiếng Anh trong chương trình đào tạo phải 

đăng ký học tiếng Anh cường đầu vào. 

2.3 . Cách thức đăng ký thi: 

- Sinh viên làm đơn theo mẫu (phụ lục 2) và nộp đơn đăng ký thi cho IIG Việt Nam, 

địa điểm tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và đào tạo liên tục (theo mục 1.2 trong phụ lục 

3 kèm theo). 

2.4 . Thời gian và hình thức đăng ký dự thi: 

- Thời gian đăng ký dự thi :  

 Đối với các sinh viên không tham dự học tiếng anh tăng cường đầu vào 

TOEIC theo mục 1 của thông báo đăng ký dự thi từ ngày 30/11/2020 đến 

06/12/2020 (xem chi tiết tại mục 1.3 của phụ lục 3). 

 Đối sinh viên còn lại đăng ký dự thi từ ngày 21/12/2020 đến 30/12/2020 (xem 

chi tiết tại mục 1.3 của phụ lục 3). 

  - Hình thức, địa điểm đăng ký dự thi; cấu trúc bài thi, địa điểm thi xem chi tiết phụ 

lục 3 kèm theo. 

- Ghi chú: Sinh viên có thể làm bài thi thử theo các đường link sau: 

 https://toeic4u.com (full test: 200Q) 

 http://ets.toeicolpc.com/Intro.aspx?uid=2 (mini Test: 50Q) 

 http://ets.toeicolpc.com/Intro.aspx?uid=3 (mini Test: 50Q) (thay số cuối bằng 

các số tiếp theo để có thêm bài luyện) 

3. Quy định về học phí và lệ phí thi: 

3.1. Mức học phí 

- Đối với các lớp học tiếng Anh tăng cường đầu vào TOEIC có số lượng sinh viên > 5 

là  430.000 đồng/ 1 tín chỉ; 

3.2 Lệ phí thi TOEIC Online Placement Test  

- 180.000 đồng/ 1 sinh viên/ 1 lần thi  

3.3. Cách thức đóng học phí và lệ phí 

a) Cách thức đóng học phí lớp tiếng Anh tăng cường đầu vào TOEIC 

- Sinh viên hoặc người nộp tiền phải trực tiếp đến các điểm giao dịch của Ngân hàng 

Agribank xin nộp học phí qua hệ thống Billpayment và ghi đầy đủ các thông tin sau: 

o Họ tên người nhận/Đơn vị hưởng: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật - Công nghiệp; 

o Số tài khoản: 1420201007037 mở tại Ngân hàng Agribank, chi nhánh Đông Hà Nội; 

o Phần nội dung ghi:  Họ tên, ngày sinh, lớp, mã số sinh viên, hp AVTC đầu vào 

TOEIC, số tín chỉ cần nộp, …  

(Ví dụ: Nguyen Van An 01/01/2002 DHQTKD14A1HN 20110000789 TATCDV TOEIC 3) 

o Thời gian nộp học phí từ ngày 10/12/2020 đến ngày 30/12/2020 

- Ghi chú: Nếu sinh viên đã đăng ký học nhưng không đóng học phí theo kế hoạch vẫn 

phải chịu công nợ của các học phần đó và không được thi các học phần khác trong học kỳ 1 năm 

học 2020 – 2021. 

b) Cách thức nộp lệ phí thi TOEIC Online Placement Test  

- Nộp trực tiếp cho đơn vị tổ chức thi là IIG Việt Nam đặt điểm thu lệ phí thi tại Trung 

tâm Ngoại ngữ - Tin học và đào tạo liên tục (theo mục 2 trong phụ lục 3 kèm theo). 

https://toeic4u.com/
http://ets.toeicolpc.com/Intro.aspx?uid=2
http://ets.toeicolpc.com/Intro.aspx?uid=3
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4. Tổ chức thực hiện: 

4.1  Đối với lớp học phần tiếng Anh tăng cường đầu vào TOEIC 

- Phòng Đào tạo mở các lớp học phần cho sinh viên đăng ký. Thời gian hoàn thành: 

Ngày 27/11/2020; 

-  Phòng Đào tạo lập danh sách các lớp học phần gửi Khoa Ngoại Ngữ vào ngày 

03/12/2020; 

- Phòng Đào tạo lập TKB giảng dạy và học tập từ ngày 05/12/2020 đến ngày 

22/01/2021, Phòng Thanh tra - Pháp chế giám sát; Khoa ngoại ngữ phân công giảng viên 

giảng dạy trên phần mềm, tổ chức giảng dạy, báo cáo kết quả theo quy định; 

4.2  Đối với thi TOEIC Online Placement Test  

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Đào tạo liên tục là đầu mối trong việc tổ chức thi, 

lập kế hoạch tổ chức thi, chuẩn bị các thủ tục, văn bản liên quan đến việc tổ chức thi. Hỗ trợ 

IIG Việt Nam trong quá trình chuẩn bị và thực hiện kỳ thi. Phối hợp cùng IIG Việt Nam 

đảm bảo tính an toàn và nghiêm túc của kỳ thi theo đúng quy trình thi của Viện Khảo thí 

Giáo dục Hoa Kỳ (ETS); 

- Khoa Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm chuẩn bị phòng thi, đảm bảo các tiêu 

chuẩn kỹ thuật đề ra theo yêu cầu của IIG Việt Nam, đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về kỹ 

thuật và nhân sự phục vụ buổi thi theo đúng quy định như: Phòng Hội đồng, phòng thi trang 

bị máy tính có kết nối Internet, tai nghe, đảm bảo phòng thi đạt chuẩn (thông qua sự kiểm 

tra của cán bộ IIG Việt Nam); phân công cán bộ  trực phòng máy, nguồn điện…. 

Căn cứ nội dung thông báo, Nhà trường yêu cầu CVHT các lớp liên quan có trách 

nhiệm thông báo, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở sinh viên lớp mình thực hiện theo đúng 

kế hoạch; Các đơn vị, cá nhân, sinh viên trong toàn trường theo chức năng nhiệm vụ được 

giao, thực hiện tốt theo đúng kế hoạch. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                              
                                                                                        

                            HIỆU TRƯỞNG  
- Các đơn vị; 

- Website trường; 

- Lưu VT-ĐT. 

 

( Đã ký) 

 TS. Trần Hoàng Long 
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LỊCH HỌC TẬP DỰ KIẾN LỚP  

TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG ĐẦU VÀO TOEIC 
 

 

Tên học phần Thời gian học Địa điểm 

Tiếng Anh tăng cường 

đầu vào TOEIC 

Tiết 13 – 15 (Thứ 2 và Thứ 4) 
Lĩnh Nam, Minh Khai, 

THĐ NĐ 

Tiết 13 – 15 (Thứ 3 và Thứ 5) 
Lĩnh Nam, Minh Khai, 

THĐ NĐ 

Tiết 1 – 3 (Thứ 7 và Chủ nhật) Lĩnh Nam 

Tiết 4 – 6 (Thứ 7 và Chủ nhật) Lĩnh Nam 

Tiết 7 – 9 (Thứ 7 và Chủ nhật Lĩnh Nam 

Tiết 10 – 12 (Thứ 7 và Chủ nhật Lĩnh Nam 

 

 

 

Phụ lục 1 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI  

ĐÁNH GIÁ  TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH ĐẦU VÀO   

(Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào tất cả các mục dưới đây) 

Họ và tên thí sinh:………………………………………………………………………….. 

Giới tính:……………. Ngày sinh: ……………………... Nơi sinh: …………………….... 

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu:……………………………………………………………... 

Số điện thoại cố định/ di động: ……………………………………………………………. 

Email: ……………………………………………………………………………………… 

Lớp: ………………………. tại Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

Mục đích tham dự thi: Đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào 

Lệ phí thi: 180.000đ  (Bằng chữ: Một trăm tám mươi nghìn đồng) 

 Tôi xin cam kết:  

 Tôi chính là người điền các thông tin vào Phiếu đăng ký dự thi TOEIC Online 

Placement Test và những thông tin được cung cấp gồm CMT là chính xác, đầy đủ. 

 CMND của tôi là CMND hợp lệ: còn hạn sử dụng, thông tin rõ ràng và nguyên gốc 

(Không ép dẻo/ không ép lại/ không tróc mép để hở phần giấy bên trong) 

 Tôi xin chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp cũng như tính xác thực của 

CMND photo đính kèm phiếu dự thi này. 

     ………, ngày……… tháng ……… năm …….. 

  Người đăng ký dự thi 

       (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 2 
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ĐIỀU KIỆN DỰ THI, ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI,  

HÌNH THỨC THI, CẤU TRÚC BÀI THI 
 

1. Điều kiện dự thi, địa điểm đăng ký  

 1.1 Điều kiện dự thi  

      - Cá nhân có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ bao gồm: đơn đăng ký dự thi, bản photo giấy 

CMND.   

      - Đóng đầy đủ lệ phí thi theo quy định của IIGVN    

 1.2 Đăng ký dự thi  

      - Cá nhân hoặc tập thể lớp đăng ký trực tiếp với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Đào 

tạo liên tục của trường   

       - Cơ sở HN: Phòng 209 Nhà HA3 Khu giảng đường 454 Minh Khai, HBT, HN; 

SĐT; 0243.6339007; DĐ: 0977627629 (cô Ngọc)  

       -  Cơ sở Nam Định: Phòng 204 N.A1,Trường ĐH KT-KTCN, số 353 Trần Hưng Đạo.   

  1.3 Thời gian đăng ký:  

        - Đợt 1: từ ngày 30/11/2020 đến 06/12/2020 

        - Đợt 2: từ ngày 21/12/2020 đến 30/12/2020 

        - Thời gian thi cụ thể của từng ca thi, danh sách phòng thi sẽ được thông báo trên 

Website https://sinhvien.uneti.edu.vn và emai của các lớp trước ngày thi 03 ngày:        

 Dự kiến lịch thi đợt 1: từ ngày 12/12/2020 đến 05/01/2021(chỉ tổ chức tại cơ sở 

Hà Nội); 

 Dự kiến lịch thi đợt 2: từ ngày 23/01/2021 đến 31/01/2021 (tổ chức tại cơ sở Hà 

Nội và Nam Định). 

2. Địa điểm, hình thức, cấu trúc và kết quả thi 

  2.1 Địa điểm thi: 

       Cơ sở Hà Nội: Phòng máy tầng 5 Nhà HA9 trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật CN, ngõ 

218 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, HN   

     Cơ sở Nam Định: Phòng máy tầng 4 Nhà NA2 trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật CN, số 

353 Trần Hưng Đạo. 

  2.2 Hình thức thi, cấu trúc bài thi:   

 - Hình thức thi: thi trực tuyến trên máy tính có kết nối internet. Sử dụng bài thi TOEIC 

Online Placement Test online quốc tế của Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ - ETS 

 - Cấu trúc bài thi gồm 200 câu hỏi gồm 2 phần: Nghe hiểu: 100 câu, Đọc hiểu: 100 câu 

 - Thời gian thi: Nghe hiểu: 45 phút, Đọc hiểu: 75 phút. Tổng cả 2 phần là: 120 phút. 

  2.3 Kết quả thi: 

  - Tổ chức giáo dục IIG VN sẽ cung cấp kết quả thi sau 07 (bảy) ngày làm việc kể từ 

buổi thi cuối cùng.  

  - Kết quả thi sẽ được IIG VN gửi cho trường dưới hình thức bảng điểm chung (score 

roster) có dấu xác nhận của IIGVN (IIGVN không cung cấp phiếu điểm cá nhân). 

 

Phụ lục 3 
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HƯỚNG DẪN  

Quy đổi điểm từ chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc kết quả thi TOEIC Online Placement 

test sang điểm học phần tiếng Anh tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

 

I. Quy định chung 

- Sinh viên có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được liệt kê trong văn bản này với số điểm 

đạt yêu cầu và các chứng chỉ còn thời hạn giá trị tính đến thời điểm bắt đầu các học phần 

quy đổi tương ứng sẽ được miễn học và miễn thi các học phần tiếng Anh tương ứng; 

- Nếu được miễn học và miễn thi, điểm ghi vào bảng điểm học kỳ của SV là điểm 10 trong 

thang điểm 10; 

- Các chứng chỉ quốc tế được công nhận để xét miễn học và miễn thi các học phần Tiếng 

Anh là: TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL iBT,  IELTS, và Cambridge English. Ngoài ra, 

kết quả của bài thi phân loại đầu vào TOEIC Online Placement Test do IIG Việt Nam tổ 

chức cũng được sử dụng để xét quy đổi sang điểm học phần tiếng Anh tương ứng. 

- Thời hạn giá trị của các chứng chỉ là 2 năm kể từ ngày cấp và chỉ được xét quy đổi điểm 

trước thời điểm các học phần tiếng Anh tương ứng bắt đầu học là 1 tuần; 

- Những sinh viên có mong muốn xét quy đổi điểm phải làm đơn xin quy đổi điểm theo 

đúng quy định của Nhà trường. 

II. Bảng điểm quy đổi từ chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc từ điểm TOEIC Online 

Placement Test sang điểm 10: 

 

Phụ lục 4 
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QUY ĐỔI ĐIỂM ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CÓ CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ 

(Kèm theo Quyết định số …/QĐ-ĐHKTKTCN ngày .. tháng ….năm 2020) 

TT HP tiếng Anh 
Số tín 

chỉ 

Điểm TOEIC 
Quốc tế hoặc 

TOEIC 
Online 

Placement 
Test(1) 

(990) 

Điểm 

TOEFL 

iBT(2) 

(120) 

TOEFL 

ITP 

(677) 

Điểm  

IELTS(3)  

(9.0) 

Điểm  

Cambridge 

English  

(230) 

Trình độ 

Khung 

NLNN 

Việt Nam 

Khung 

Tham chiếu 

Châu Âu 

Điểm học 

phần quy 

đổi 

1 Tất cả các học phần  
900 

945 

120 

110 
650-677 

9.0 

8.0 

200 – 230 

CPE 

Cao cấp 

6 

 
C2 10 

2 Tất cả các học phần  
940 

850 

109 

94 
590-649 

7.5 

7.0 

180 – dưới 

200 

CAE 

5 

 
C1 10 

3 Tất cả các học phần  
845 

600 

93 

46 
500-589 

6.5 

5.5 

160- dưới 

180 

FCE 

Trung cấp 

4 

 
B2 10 

4 Tiếng Anh 8 3 600 46 500 5.5 160 4 B2 10 

5 Tiếng Anh 7 3 550 41 480 5.0 150 – PET 3 B1 10 

6 Tiếng Anh 6 3 500 36 460 4.5 145 - PET 3 B1 10 

7 Tiếng Anh 5 3 450 31 440 4.5 140 - PET 3 B1 10 

8 Tiếng Anh 4 (*) 3 400 30 420 4 135 – KET 

Sơ cấp 

2 A2 10 

9 Tiếng Anh 3 (*) 3 350 30 400 3.5 130 - KET 2 A2 10 

10 Tiếng Anh 2 (*) 3 300 30 380 3.5 125 - KET 2 A2 10 

11 Tiếng Anh 1 (*) 3 250 30 360 3.0 120 - KET 2 A2 10 
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12 

Tiếng Anh tăng 

cường đầu vào 

TOEIC 

3 200 x 1 A1 

Dành cho 

SV có 

điểm 

TOEIC 

dưới 200 

 

Ghi chú: 
(1) TOEIC: Test of English for International Communication.  
(2) TOEFL: Test of English as a Foreign Language. 
(3) IELTS: International English Language Testing Service. 

(*): Học phần bắt buộc trong chương trình. Sinh viên phải đóng học phí đối với các học phần tiếng Anh bắt buộc, kể cả các trường 

hợp được miễn học, miễn thi.  

- Sinh viên có kết quả thi TOEIC Online Placement Test hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương mức độ nào của thang 

điểm TOEIC Online Placement Test sẽ được xem xét miễn học, miễn thi đối các học phần tiếng Anh bắt buộc tương ứng. 

- Học phần tiếng Anh bắt buộc thuộc diện miễn học, miễn thi sẽ được công nhận đạt điểm 10 và được sử dụng để xét học bổng. 

- Sinh viên thuộc diện được miễn học, miễn thi các phần bắt buộc có thể: 

 Đăng ký học phần được miễn để củng cố kiến thức. 

 Đăng ký học các học phần không bắt buộc với số tín chỉ của các học phần đăng ký học không vượt quá số tín chỉ được miễn học, 

miễn thi. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

QUY ĐỔI ĐIỂM HỌC PHẦN TIẾNG ANH 

 

Kính gửi:  - Ban Giám hiệu Trường Đại học KT - KT Công nghiệp 

- Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý chất lượng, Khoa Ngoại ngữ 

Tên em là: ........................................................ Mã SV: ................................ 

Ngày sinh: ........................................................ Lớp: ................................ 

Học phần quy đổi điểm: ........................................................ Số tín chỉ: ................................ 

Học phần quy đổi điểm: ........................................................ Số tín chỉ: ................................ 

Học phần quy đổi điểm: ........................................................ Số tín chỉ: ................................ 

Học phần quy đổi điểm: ........................................................ Số tín chỉ: ................................ 

Căn cứ quy định Nhà trường, em nhận thấy mình đủ điều kiện để được xét quy đổi điểm 

học phần Tiếng Anh trên.  

Hồ sơ gửi kèm bao gồm: 

TT 
Tên văn bằng,                 

chứng chỉ 
Năm cấp Nơi cấp 

Xếp loại / Kết 

quả 
Ghi chú 

1      

2      

Em xin cam đoan các thông tin trên là hoàn toàn chính xác, nếu sai sẽ chịu hình thức kỷ 

luật trước Nhà trường. 

Em xin trân trọng cảm ơn.  

 ............, ngày …… tháng ….. năm …… 

Xác nhận của người nhận đơn     Người làm đơn 

                                                              (Ký và ghi rõ họ tên) 
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