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QUYẾT ĐỊNH 

 Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật JLPT giữa  

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  

và Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính 

phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; 

Căn cứ Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 7 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ 

năng lực ngoại ngữ của nước ngoài; 

Xét đề nghị của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản tại Đơn đề 

nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật JLPT ngày 25 tháng 

10 năm 2022 và Đề án liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật JLPT ngày 

28 tháng 11 năm 2022; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật JLPT giữa 

các Bên liên kết gồm: 

Bên Việt Nam: 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minh  

- Trụ sở: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: (84-28)38293828 

- Fax: (84-28)39100393 

- Website: https://hcmussh.edu.vn/ 

- Thành lập theo Quyết định số 1233/QĐ-BGD&ĐT ngày 30 tháng 3 năm 
1996 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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Bên nước ngoài: 

Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản 

- Trụ sở: 1-6-4 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo, Nhật Bản 

- Điện thoại: (+81)3-5367-1021 

- Fax: (+81)3-5367-1025 

- Website: http://www.jpf.go.jp/e/index.html 

- Giấy Đăng ký kinh doanh mã số 0111-05-003801 đăng ký ngày 01 tháng 

5 năm 2008. 

Điều 2. Các Bên có trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam, những cam 

kết, kế hoạch bảo đảm các điều kiện về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng 

lực ngoại ngữ của nước ngoài quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 

06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài 

trong lĩnh vực giáo dục và Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 7 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về liên kết tổ chức 

thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài đã trình bày trong Đề án 

liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật JLPT ngày 28 tháng 11 năm 2022 

với những nội dung chính sau: 

1. Đối tượng dự thi: Người có nhu cầu thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật JLPT. 

2. Đề thi, quy trình đăng ký dự thi, quy trình tổ chức thi; cơ sở vật chất, 

trang thiết bị để tổ chức thi; việc bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật trước, trong và 

sau khi thi; đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên, nhân viên của các Bên khi tham gia tổ 

chức thi thực hiện theo quy định của Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản và pháp luật 

của Việt Nam. 

3. Địa điểm tổ chức thi:  

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

- Cơ sở 1: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

- Cơ sở 2: Khu phố 6, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

4. Chứng chỉ được cấp: Certificate Japanese - Language Proficiency  

5. Tài chính: Lệ phí thi và các loại phí khác (nếu có) thực hiện theo quy 

định hiện hành của pháp luật về giá của Nhà nước Việt Nam. 

Điều 3. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản lịch tổ chức thi 

với cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương nơi tổ chức thi trước 05 ngày tính đến ngày tổ chức thi; gửi 
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báo cáo về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng 

Nhật JLPT theo định kỳ 6 tháng một lần (trước ngày 25 tháng 6 và 25 tháng 12 

hằng năm) và khi có sự thay đổi khác quy định tại Điều 2 Quyết định này tới Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất lượng); chịu sự thanh tra, kiểm tra, 

giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có địa điểm thi.  

Cục Quản lý chất lượng chịu trách nhiệm kiểm tra, phối hợp với các đơn vị 

có liên quan thanh tra việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật JLPT 

của các Bên liên kết theo Quyết định này và hồ sơ liên kết của các Bên. 

Điều 4. Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật 

JLPT giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản là 05 năm tính từ 

ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, thủ trưởng các đơn 

vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Xã hội 

và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ giao lưu quốc 

tế Nhật Bản chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 5; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT; 

- Sở GDĐT TP.HCM; 

- Lưu: VT, QLCL. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

Nguyễn Hữu Độ 
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