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BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ 

TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ 3/6 

KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM 

ÁP DỤNG TRONG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

(để xét trình độ ngoại ngữ khi dự tuyển và khi tốt nghiệp) 

 

1- Trình độ ngoại ngữ học viên phải đạt được trước khi bảo vệ luận văn: Học viên đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu 

phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tham khảo thêm Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại mục ‘Sau Đại học/Quy định, Quy 

chế’) hoặc tương đương, cụ thể như sau: 

Khung năng lực 
ngoại ngữ  
Việt Nam 

IELTS TOEFL TOEIC 
CAMBRIDGE 

EXAM 
BEC BULATS CEFR 

Cấp độ 3/6 4,5 
450 ITP 
133 CBT 
45 iBT 

450 
Preliminary 

PET 
Business 

Preliminary 
40 B1 

 

(Các điểm số nêu trên là các điểm tối thiểu cần đạt được) 

 

THAM KHẢO 
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2- Thí sinh có trình độ tiếng Anh thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:  

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công 

nhận văn bằng theo quy định hiện hành; 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên 

tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) 

công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng; 

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;  

d) Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương 
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Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam 

Ngày 24/01/2014, tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam với mục đích, đối tượng sử dụng và mức độ tương thích với Khung tham chiếu châu Âu. 

 

1. Mục đích 

 Làm căn cứ thống nhất về yêu cầu năng lực cho tất cả ngoại ngữ được giảng dạy trong hệ thống giáo 

dục quốc dân. 

 Làm căn cứ xây dựng chương trình, biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình, sách giáo khoa, kế hoạch 

giảng dạy, các tài liệu dạy học ngoại ngữ khác và xây dựng tiêu chí trong kiểm tra, thi và đánh giá ở 

từng cấp học, trình độ đào tạo, bảo đảm sự liên thông trong đào tạo ngoại ngữ giữa các cấp học và 

trình độ đào tạo. 

 Làm căn cứ cho giáo viên, giảng viên lựa chọn và triển khai nội dung, cách thức giảng dạy, kiểm tra, 

đánh giá để người học đạt được yêu cầu của chương trình đào tạo. 

 Giúp người học hiểu được nội dung, yêu cầu đối với từng trình độ năng lực ngoại ngữ và tự đánh giá 

năng lực của mình. 

 Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác, trao đổi giáo dục, công nhận văn bằng, chứng chỉ với các 

quốc gia ứng dụng Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR). 
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2. Đối tượng 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (sau đây gọi là Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, viết tắt: 

KNLNNVN) áp dụng cho các chương trình đào tạo ngoại ngữ, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ và người học ngoại ngữ trong hệ 

thống giáo dục quốc dân. 

 

Mức độ tương thích giữa Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam và Khung tham chiếu chung Châu Âu 

 

KNLNNVN được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng CEFR và một số khung trình độ tiếng Anh của các nước, kết hợp 

với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam. KNLNNVN được chia làm 3 cấp (Sơ cấp, Trung 

cấp và Cao cấp) và 6 bậc (từ Bậc 1 đến Bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR). Cụ thể như sau: 

 

KNLNNVN CEFR 

Sơ cấp 
Bậc 1 A1 

Bậc 2 A2 

Trung cấp 
Bậc 3 B1 

Bậc 4 B2 

Cao cấp 
Bậc 5 C1 

Bậc 6 C2 

 


