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Tp. HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Ôn và thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 2 năm 2021
Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021 của Trường Trung Cấp Bách Khoa
Sài Gòn.
Nay, Nhà trường thông báo đến tất cả học sinh – sinh viên (HSSV) về việc ôn và
thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 2 năm 2021 - Hình thức Online, chi tiết như sau:
1. Đối tượng
- Tất cả HSSV bậc Trung cấp chưa tham gia/ chưa đạt kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh.
- HSSV đã đăng ký và đóng tiền vào đợt 1 năm 2021 (từ ngày 15/04/2021 đến
05/05/2021).
2. Thời gian đăng ký : Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/09/2021.
3. Lệ phí
- Đối với HSSV thi lần đầu: 550.000đ/môn
- Đối với HSSV thi lần 2 trở đi:
 Lệ phí ôn thi: 350.000đ/môn
 Lệ phí thi: 200.000đ/môn
4. Hình thức đăng ký
- HSSV (bao gồm HSSV đã đăng ký vào đợt 1 năm 2021) đăng ký theo đường dẫn
đính kèm Thông báo này.
- HSSV nộp lệ phí theo hình thức chuyển khoản:
+

Chủ tài khoản Trường Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn;

+ Số tài khoản:
 176330509 – Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Củ Chi;
 060191810085 – Ngân hàng Sacombank – PGD Nam Kỳ Khởi Nghĩa;
 Nội dung Chuyển khoản : Họ Tên … LP ôn và thi Tiếng Anh …..Lớp…..SĐT...
5. Thời gian tổ chức ôn và thi
- Lịch ôn: Từ ngày 17/09/2021 đến ngày 19/09/2021;
- Lịch thi: Ngày 25/09/2021 và ngày 26/09/2021.
*Phòng Đào tạo sẽ công bố trên website danh sách ôn vào ngày 16/09/2021 và
danh sách thi ngày 23/09/2021.

6. Hình thức thi và xét đủ điều kiện:
- Hình thức thi: Trắc nghiệm - thi Online tại thi.bachkhoasaigon.edu.vn
- Điều kiện xét đủ chuẩn đầu ra: HSSV có điểm thi đạt từ 5.0 trở lên.
7. Hình thức xét miễn chuẩn đầu ra Tiếng Anh:
- HSSV có một trong các chứng chỉ Tiếng Anh với điểm số tối thiểu tương đương
khung sau:
Khung 6 bậc
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*Ghi chú: Chứng chỉ Tiếng Anh A2 phải được cấp bởi các trường do Bộ Giáo dục
và Đào tạo chỉ định căn cứ theo thông báo số 691/TB-QLCL ngày 08/05/2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo ( HSSV nộp về Phòng Đào tạo bản scan chứng chỉ qua mail
Phongdaotao@bachkhoasaigon.edu.vn đến trước ngày 12/09/2021 để được xét duyệt).
- Chứng chỉ Tiếng Anh phải còn hiệu lực trong vòng 2 năm kể từ ngày cấp.
- Lớp ôn và thi chỉ khai giảng khi đủ số lượng HSSV đăng ký tối thiếu 30 HSSV/1 lớp.
- Nếu HSSV đăng ký ôn và thi theo lớp phải đủ số lượng 30 HSSV trở lên. Trường sẽ
mở lớp ôn và thi theo thời gian phù hợp mà lớp đề nghị.
Mọi thắc mắc, HSSV vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo để được tư vấn và giải đáp:
 Điện thoại: 0963 200 015;
 Zalo: 0963 200 015;
 Mail: Phongdaotao@bachkhoasaigon.edu.vn
Trân trọng./.
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-

Nơi nhận:
- BGH ( B/c)
- Các Phòng/Khoa (để ph/h,th/h)
- Bản tin website( để th/b)
- Lưu PĐT.
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