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THÔNG BÁO 

Về việc sử dụng giấy tờ giả và hình thức xử lý 

 

Thời gian qua Trường Đại học Quốc tế nhận được một số chứng chỉ tiếng Anh nộp 

về để xét tốt nghiệp, tuyển sinh có kết quả xác minh là “không tồn tại”, “không phù 

hợp”, hay nói cách khác các học viên đã sử dụng “chứng chỉ giả”.  

Căn cứ theo các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế của Đại học Quốc 

gia Thành phố Hồ Chí Minh, Quy định của Trường Đại học Quốc tế về tuyển sinh, tổ 

chức quản lý và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, Trường Đại học Quốc tế một lần nữa trân 

trọng thông báo đến các học viên (HV)/ nghiên cứu sinh (NCS) các chương trình sau đại 

học các thông tin liên quan đến việc sử dụng giấy tở giả nói chung và hình thức xử lý cụ 

thể như sau:  

1. Các giấy tờ giả 

Hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, giấy tờ tùy thân, các giấy tờ khác học 

viên sử dụng để nộp làm điều kiện trúng tuyển; điều kiện bảo vệ luận văn hoặc đồ án; xét 

tốt nghiệp hoặc xét các vấn đề khác liên quan đến quá trình học tập mà Nhà trường xác 

minh tại các đơn vị tổ chức thi, cấp phát chính thức các loại giấy tờ nói trên có kết quả 

là: Không tồn tại, không phù hợp (gọi chung là “Không tồn tại”).  

2. Hình thức xử lý  

- Đình chỉ thi 02 năm đối với thí sinh dự thi; 

- Buộc thôi học nếu học viên vi phạm trong quá trình học tập; 

- Thu hồi văn bằng, chứng chỉ (trong trường hợp học viên đã được cấp văn bằng, 

chứng chỉ trước khi phát hiện ra sai phạm); 

- Trường Đại học Quốc tế sẽ không xem xét giảm nhẹ hoặc xử lý đặc biệt cho bất 

kỳ trường hợp vi phạm nào với bất cứ lý do gì. Do vậy, HV/NCS lưu ý cẩn trọng trong 

quá trình nộp hồ sơ/nhờ nộp hồ sơ để tránh những tình huống xấu không đáng có xảy ra.  

Trường Đại học Quốc tế đính kèm danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp phát một 

số chứng chỉ tiếng Anh quốc tế mà Nhà trường công nhận để HV/NCS tham khảo.  

Trong trường hợp HV/NCS không biết chính xác về loại văn bằng, chứng chỉ do tổ 

chức nào tổ chức thi và cấp phát được Trường Đại học Quốc tế công nhận, HV/NCS có 

thể liên hệ Phòng Đào tạo Sau Đại học theo thông tin sau: 



Địa chỉ Email Số điện thoại 

Phòng O2.609, Tòa A2, Trường Đại 

học Quốc tế, Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Khu phố 6, Phường Linh Trung, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

dt.sdh@hcmiu.edu.vn 

 

028.3724.4270 

Ext.: 3120, 3209 

Vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của HV/NCS Trường Đại học Quốc tế một lần 

nữa thông tin và đề nghị các HV/NCS thực hiện đúng theo các quy định.   

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để biết);  
- Khoa: QTKD, CNSH, CNTT, ĐTVT, KT&QLCN; 

- Trung tâm: ĐTQLC; 

- HV/NCS; 
- Lưu: VT, ĐTSĐH. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

Đinh Đức Anh Vũ 
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DANH SÁCH CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ 

VÀ ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI VÀ CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ CHÍNH THỐNG 

(Kèm theo Thông báo số 156 /TB-ĐHQT, ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế) 

 

 

TT 
Tên chứng chỉ, 

chứng nhận 

Đơn vị cấp phát chứng chỉ  
Đơn vị tổ chức thi chính thức Ghi chú 

1 IELTS 

Tổ chức Giáo dục quốc tế IDP 

(IDP Education Viet Nam) và Hội 

đồng Anh (British Council) 

Tổ chức Giáo dục quốc tế IDP (IDP 

Education Viet Nam) và Hội đồng Anh 

(British Council) 

Các chứng chỉ được xác 

minh trên hệ thống toàn 

cầu 

2 TOELF iBT 

Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ 

(Educational Testing Service – 

ETS) 

IIG Việt Nam được ủy quyền tổ chức thi 

cấp chứng chỉ 

3 TOEIC 

Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ 

(Educational Testing Service – 

ETS) 

IIG Việt Nam được ủy quyền tổ chức thi 

cấp chứng chỉ 
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Cambridge 

Assessment English 

B2 First/ B2 

Business Vantage/ 

Linguaskill. 

Hội đồng Khảo thí của Đại học 

Cambridge, Anh Quốc 

(Cambridge Assessment English) 

Tham khảo trên trang: 

www.cambridgeenglish.org 

www.cambridge.org 

http://www.cambridgeenglish.org/

