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PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

        Số:250/ĐHQT-ĐTĐH Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ để tốt nghiệp học kỳ II năm học 2020-2021 và 

đăng ký luận văn tốt nghiệp học kỳ I năm học 2021-2022 

 

Căn cứ quy chế Đào tạo Đại học của trường ĐH Quốc tế ban hành theo quyết định số 

579/QĐ-ĐHQT ngày 14/8/2020. 

Căn cứ Thông báo số 29/TB-ĐHQT ngày 22 tháng 02 năm 2021 về việc ban hành Quy 

định chuẩn trình độ Tiếng Anh đầu ra của các chương trình đào tạo Bậc Đại học do Trường 

Đại học Quốc tế cấp bằng. 

Căn cứ Thông báo số 70/ĐHQT-ĐTĐH ngày 19 tháng 4 năm 2021 về thời gian nộp 

chứng chỉ Tiếng Anh đầu ra để đăng ký luận văn tốt nghiệp năm 2021-2022. 

Căn cứ Thông báo số 175/ĐHQT-ĐTĐH ngày 19 tháng 5 năm 2021 về thời gian nộp 

chứng chỉ Tiếng Anh để đăng ký luận văn tốt nghiệp. 

Căn cứ Thông báo số 209/ĐHQT-ĐTĐH ngày 05 tháng 7 năm 2021 về thời gian nộp 

chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp. 

Để ứng phó với tình hình dịch COVID-19 phức tạp dẫn đến việc nhiều sinh viên chưa 

thể đăng ký thi chứng chỉ ngoại ngữ và theo chủ trương của Ban Giám Hiệu, Phòng Đào 

tạo Đại học thông báo: 

1. Đối với sinh viên đăng ký luận văn tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2021-

2022: 

- Sinh viên đăng ký môn học Thesis theo lịch đăng ký môn học của nhà trường. 

- Nhà trường sẽ theo dõi diễn biến dịch bệnh và sẽ ra thông báo chính thức về thời 

gian nộp chứng chỉ ngoại ngữ khi tình hình ổn định. 

2. Đối với sinh viên tốt nghiệp trong học kỳ II năm học 2020-2021: 



2 

 

- Nhà trường sẽ bổ sung một đợt xét tốt nghiệp sau đợt tháng 10/2021 để tạo điều 

kiện cho những sinh viên chưa kịp thi chứng chỉ ngoại ngữ (bao gồm chứng chỉ 

tiếng Anh và chứng chỉ ngoại ngữ 2). Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau. 

Thông báo này thay thế cho tất cả những thông báo trước đó về thời gian nộp chứng 

chỉ ngoại ngữ để tốt nghiệp và thực hiện luận văn tốt nghiệp. 

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến tất cả Khoa/Bộ môn và sinh viên được biết và 

thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận:  

- BGH (để báo cáo); 

- Các Khoa/Bộ môn (để thực hiện); 

- Lưu: VT, P.ĐTĐH. 

TL.HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
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