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UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:        /SGDĐT-TCCB 

V/v hướng dẫn quy đổi, sử dụng 

chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Ninh Bình, ngày        tháng 10 năm 2019 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố. 

 
        

Căn cứ Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Phúc đáp Công văn số 4453/BNV-CCVC ngày 22/10/2014 của 

Bộ Nội vụ về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ; Công văn số 5624/BGDĐT-

GDTX ngày 29/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quy đổi 

chứng chỉ ngoại ngữ gửi Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Công văn số 3755/ BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; 

Căn cứ Công văn số 449/UBND-VP6 ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc ủy quyền hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh; 

 Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình hướng dẫn tạm thời việc quy đổi, sử 

dụng chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh phục vụ cho công tác tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý công chức, viên chức của tỉnh, cụ thể như sau: 

 1. Trình độ chuẩn ngoại ngữ của công chức, viên chức (theo các quy định 

về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng hiện hành) thực hiện theo 

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (gọi tắt là Thông 

tư số 01). 

Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ 

theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam thực hiện theo văn 

bản số 538/QLCL-QLVBCC ngày 20/5/2019 của Cục Quản lý chất lượng thuộc 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (trường hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo có thông báo mới 

thì thực hiện theo thông báo mới được ban hành). 

2. Các trình độ ngoại ngữ tiếng Anh khác được quy đổi giá trị tương 

đương Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể như sau: 

a) Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh do các cơ sở đào tạo trong nước tổ chức 

thi và cấp chứng chỉ hợp pháp, gồm: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A, B, C theo 

Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ GD&ĐT quy định 

chương trình tiếng Anh thực hành A, B, C (gọi tắt là Quyết định số 177) và 

Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A1, A2, B1, B2, C1, C2 theo Quyết định số 
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66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ GD&ĐT quy định chương trình 

Giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành (gọi tắt là Quyết định số 66). 

Việc quy đổi giá trị tương đương các chứng chỉ trên với Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam thực hiện như sau: 

Trình độ theo 

Quyết định số 177 

Trình độ theo 

Quyết định số 66 

Trình độ theo Khung 

6 bậc Việt Nam 

(Thông tư số 01) 

Khung tham 

chiếu Châu Âu 

(CEFR) 

Trình độ A Trình độ A1 Bậc 1 A1 

Trình độ B Trình độ A2 Bậc 2 A2 

Trình độ C Trình độ B1 Bậc 3 B1 

 Trình độ B2 Bậc 4 B2 

 Trình độ C1 Bậc 5 C1 

 Trình độ C2 Bậc 6 C2 

 b) Chứng chỉ tiếng Anh do các tổ chức khảo thí nước ngoài tổ chức thi và 

cấp sử dụng có giá trị thay thế trình độ A1, A2, B1, B2, C1, C2 theo bảng quy 

chuẩn trình độ tại Mục 4 - Kiểm tra đánh giá, Chương trình Giáo dục thường 

xuyên về tiếng Anh thực hành kèm theo Quyết định số 66 gửi kèm Công văn 

này. 

Việc quy đổi, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ được triển khai thực hiện 

thống nhất trong toàn tỉnh. Khi các Bộ, ngành Trung ương có quy định cụ thể về 

việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thì thực hiện theo quy định mới./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website Sở GD&ĐT; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (để báo cáo); 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo); 

- Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình (để phối hợp); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT; 

- Các phòng GD&ĐT huyện, thành phố; 

- Lưu VT, TCCB. N/100. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Kiểm 
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