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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh theo quy định  

 

 Theo Thông báo số 641/TB-ĐHKT, ngày 05/11/2019 của Trường Đại học Kiến 
trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện quy định Chứng chỉ tiếng Anh trong 
Chuẩn đầu ra đối với các ngành, các khóa, các hệ đào tạo trình độ đại học; 

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo như sau: 

1. Sinh viên khóa 2015 trở về sau đang làm đồ án tốt nghiệp đợt tháng 10/2021. 

2. Sinh viên khóa 2015 trở về sau đã bảo vệ đồ án tốt nghiệp đạt, tích lũy đủ số 
học phần và khối lượng của chương trình đào tạo, vừa có chứng chỉ tiếng Anh thì sẽ nộp 
chứng chỉ Ngoại ngữ tiếng Anh cho Phòng Quản lý đào tạo theo đường link sau: 

Thời gian nộp từ ngày: 04/12/2021 – 30/12/2021. 

Riêng đối với chứng chỉ IELTS của Hội đồng Anh, Hội đồng Anh không chấp 
nhận việc Nhà trường gửi chứng chỉ đi xác minh, do đó, Sinh viên phải tự liên hệ bên Hội 
đồng Anh để xác minh và yêu cầu họ gửi kết quả xác minh về Trường,  

Theo địa chỉ: Cô Lê Ngọc Anh. SĐT: 0384453405 
Chuyên Viên phòng Quản Lý Đào Tạo trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ 

Chí Minh 
Địa chỉ: 196 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Đề nghị sinh viên thực hiện theo đúng nội dung thông báo này.  

Nơi nhận:  Q.TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 
- Như trên; (Đã ký và đóng dấu) 
- Lưu: QLĐT.  

 
 
 ThS. Võ Văn Tuấn   

 

         


