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THÔNG BÁO 

Hướng dẫn thi và sử dụng kết quả bài thi VPET công nhận chuẩn đầu ra 

ngoại ngữ trình độ Đại học trong thời gian dịch bệnh, giãn cách xã hội 

 

Kính gửi:  

- Các Khoa, Trung tâm Ngoại ngữ; 

- VPCCTĐB, P.CTSV, P.KHTC, P.DL&CNTT. 

Căn cứ Thông báo số 101/TB-ĐHCNTT ngày 29/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học CNTT “Về việc sử dụng kết quả bài thi VPET để xét công nhận chuẩn đầu ra tốt nghiệp 

trình độ đại học trong thời gian dịch bệnh và giãn cách xã hội”; Phòng Đào tạo Đại học 

hướng dẫn triển khai như sau: 

1. Thông tin về kỳ thi 

● Tên kỳ thi: Versant Professional English Test (VPET). 

● Bài thi được phát triển dựa theo thang đo GSE (Global Scale of English) của 

Pearson, chia nhỏ từ 10 đến 90, giúp đánh giá một cách chính xác nhất trình độ 

tiếng Anh của thí sinh. VPET cũng hoàn toàn tương thích với Khung tham chiếu 

về năng lực ngoại ngữ Châu Âu (CEFR) và Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của 

Việt Nam. VPET ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo độc quyền của Pearson 

trong việc đánh giá tự động các kĩ năng ngôn ngữ (bao gồm cả nói và viết), chống 

gian lận, giúp đảm bảo kết quả cực kì nhanh chóng, khách quan, chính xác nhất. 

● Đơn vị tổ chức thi: Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM) phối hợp với 

Nhà xuất bản Pearson (Vương quốc Anh). 

2. Hình thức thi  

Trực tuyến trên máy tính từ xa. 

3. Nội dung thi  

● Kiểm tra đánh giá 4 kỹ năng (Nghe – Nói – Đọc – Viết) tiếng Anh. 

● Cấu trúc đề thi: 

Dạng câu hỏi 
Số 

lượng 
Mô tả 

Sentence 

Completion 
10 

Điền 01 từ còn thiếu để hoàn thành câu. Thí sinh có 

25 giây cho mỗi câu hỏi 
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Passage 

Reconstruction 
3 

Đọc 01 đoạn văn ngắn trong 30 giây. Sau đó, thí sinh 

viết lại nội dung chính của đoạn văn bằng cách sử 

dụng ngôn ngữ của mình trong vòng 90 giây 

Reading 

Comprehension 
6 

Đọc hiểu thông tin và trả lời 2 câu hỏi trắc nghiệm liên 

quan đến thông tin mà đề bài đưa ra trong vòng 3 phút. 

Thông tin có thể là đoạn văn, biểu đồ hoặc đồ thị 

Email Writing 2 

Đọc một tình huống trong kinh doanh. Viết một bức 

thư trang trọng có độ dài tối thiểu 100 từ miêu tả về 

tình huống đó. Thí sinh có 9 phút để hoàn thành bài 

thi 

Dictation 8 

Nghe 01 câu hội thoại và viết lại chính xác từng từ 

ngữ. Thí sinh chỉ được nghe 01 lần và có 25 giây để 

trả lời cho mỗi câu hỏi 

Response 

Selection 
8 

Nghe 01 cuộc trò chuyện giữa 02 người và sau đó trả 

lời câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm 

Passage 

Comprehension 
6 

Nghe 01 đoạn hội ngắn về tình huống trong đời sống 

hoặc kinh doanh và trả lời câu hỏi bằng cách nói to 

đáp án 

Repeat 10 

Nghe 01 câu và lặp lại câu chính xác từng từ trong 

vòng 15 giây. Độ khó của các câu được trình bày theo 

thứ tự độ tăng dần 

Speaking 

Situations 
2 

Nghe và nhìn 01 tình huống, sau đó trả lời câu hỏi. Thí 

sinh có 10 giây để nghĩ câu trả lời và có 60 giây để nói 

lại đáp án của mình 

Story Retellings 3 

Nghe 01 mẩu chuyện ngắn và kể lại câu chuyện đó 

bằng lời văn của mình. Thí sinh chỉ được nghe 01 lần 

và có 30 giây để nói ra đáp án 

4. Thời gian làm bài thi 

60 phút. Hệ thống sẽ bắt đầu tính giờ khi thí sinh hoàn tất đăng nhập để làm bài thi. 

5. Yêu cầu kỹ thuật và thiết bị 

Thông số Chỉ tiêu kỹ thuật 

Máy tính Chỉ dùng laptop hoặc desktop, không được dùng điện thoại hoặc 

tablet 

Hệ điều hành Windows 8 hoặc 10 

MacOS X 10.9 Mavericks hoặc cao hơn 

Video & audio Webcam là bắt buộc 

Headset có microphone là bắt buộc 



3 
 

RAM 8GB hoặc nhiều hơn 

Processor Core i3 5th 2.2GHz hoặc cao hơn 

Trình duyệt Chỉ dùng Google Chrome version 74 hoặc cao hơn, không dùng 

bản beta 

Cookies & 

Popups 

Cho phép cả Cookies & Popups 

Kết nối Internet Tốc độ ổn định 2Mbps hoặc nhiều hơn, ưu tiên kết nối có dây, 

tránh dùng mạng 3G/4G không ổn định 

6. Lệ phí thi, hình thức thanh toán và thời hạn đăng ký, đóng lệ phí 

● Lệ phí thi: 1.100.000đ/thí sinh/lượt thi. 

● Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng. Tên tài khoản: Trường Đại 

học Kinh tế - Luật; số tài khoản 0071001137778; ngân hàng Vietcombank chi 

nhánh TP.HCM. Nội dung chuyển khoản: VPET2022 [HỌ TÊN] [MSSV] [SĐT]. 

● Thời hạn đăng ký và đóng lệ phí:  Trước ngày thi 14 ngày. 

7. Lịch thi 

Tháng Ngày Thứ Buổi thi 

1 20/01/2022 Thứ Hai Sáng, từ 8h00-12h00 

3 19/03/2022 Thứ Bảy Sáng, từ 8h00-12h00 

4 16/04/2022 Thứ Bảy Sáng, từ 8h00-12h00 

5 21/05/2022 Thứ Bảy Sáng, từ 8h00-12h00 

6 18/06/2022 Thứ Bảy Sáng, từ 8h00-12h00 

7 16/07/2022 Thứ Bảy Sáng, từ 8h00-12h00 

8 20/08/2022 Thứ Bảy Sáng, từ 8h00-12h00 

9 17/09/2022 Thứ Bảy Sáng, từ 8h00-12h00 

10 15/10/2022 Thứ Bảy Sáng, từ 8h00-12h00 

11 19/11/2022 Thứ Bảy Sáng, từ 8h00-12h00 

12 17/12/2022 Thứ Bảy Sáng, từ 8h00-12h00 

8. Cách đăng ký 

Thí sinh truy cập vào link: https://tinyurl.com/uitVPET và làm theo hướng dẫn. 

https://tinyurl.com/uitVPET
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Link tham khảo chi tiết về bài thi VPET: https://cfis.uel.edu.vn/tin-tuc-25/bai-thi-

versant-professional-english-test-vpet.  

Đề nghị những người học có nhu cầu đánh giá năng lực ngoại ngữ xem bản thông báo, 

nội dung hướng dẫn và thực hiện. 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: KT. TRƯỞNG PHÒNG 

- Như trên; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- Sinh viên chính quy; 

- Lưu P.ĐTĐH (Nh) (đã ký) 

 

 

 Trần Bá Nhiệm 
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