
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ NỘI VỤ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số: 744 /SNV-CCVC Lạng Sơn, ngày 25 tháng   7  năm 2018 

       V/v quy đổi chứng chỉ  
           tin học, ngoại ngữ            
   

                Kính gửi:  
- Các Sở, ban, ngành; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Để triển khai kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 
2018 đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, khách quan, chặt 
chẽ, Sở Nội vụ đã ban hành hướng dẫn số 157/HD-SNV ngày 29/6/2018,  hướng 
dẫn số 165/HD-SNV ngày 11/7/2018 hướng dẫn các sở, ngành, Ủy ban nhân dân 
cấp huyện tổ chức tuyển dụng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 
2018. 

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện còn một số vướng mắc về 
việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển;  

Căn cứ Quyết định số 2537/QĐ-SGDĐT ngày 03/10/2016 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các quy định 
hiện hành, Sở Nội vụ có ý kiến như sau: 

1. Về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ 

Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ được quy định cụ thể như sau: 

Chứng chỉ tiếng Anh thực hành A, B, C ban hành theo quyết định số 
177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (QĐ số 177) so 
với khung tham chiếu Châu Âu được quy đổi: 

- Trình độ A theo Quyết định số 177 và trình độ A1 theo Quyết định số 
66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (QĐ số 66) 
tương đương bậc 1 của Khung 6 bậc. 

 - Trình độ B theo Quyết định số 177 và trình độ A2 theo Quyết định số 66 
tương đương bậc 2 của Khung 6 bậc. 

 - Trình độ C theo Quyết định số 177 và trình độ B1 theo Quyết định số 66 
tương đương bậc 3 của Khung 6 bậc. 

 - Trình độ B2 theo Quyết định số 66 tương đương bậc 4 của Khung 6 bậc. 

 - Trình độ C1 theo Quyết định số 66 tương đương bậc 5 của Khung 6 bậc. 

- Trình độ C2 theo Quyết định số 66 tương đương bậc 6 của Khung 6 bậc. 

Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS, TOEIC, TOEFL... thực hiện 
chuyển đổi theo một trong hai bảng quy chuẩn trình độ tại Quyết định số 
66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành. 
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2. Về việc quy đổi chứng chỉ tin học 

Việc quy đổi chứng chỉ tin học được quy định cụ thể như sau:  

Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 
21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 
việc ban hành Chương trình tin học ứng dụng A, B, C) cấp trước ngày Thông tư 
liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng 
chỉ ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu lực (trước ngày 10/8/2016), có giá trị 
sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng viên chức 
căn cứ quy định trên thẩm định hồ sơ, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ của thí sinh 
đăng ký dự thi theo quy định. 

Gửi kèm công văn này Quyết định số 2537/QĐ-SGDĐT ngày 03/10/2016 
của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở Nội vụ; 
- Website SNV; 
- Các phòng: CCVC, TTr,  
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Hoàng Thị Hiền 

 

 
 
 


		2018-07-25T08:17:02+0700
	Việt Nam
	Sở Nội vụ<sonoivu@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2018-07-25T08:17:26+0700
	Việt Nam
	Hoàng Thị Hiền<hthien@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




