
Thông tin về bài thi quốc tế TOEFL ITP 
1. GIỚI THIỆU 

Bài thi TOEFL ITP là bài thi đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh dành cho những người sử dụng Tiếng 
Anh như một ngoại ngữ. Đây là bài thi học thuật, dùng để đánh giá trình độ Anh Ngữ của các học viên 
từ bậc trung cấp đến cao cấp. 

Với những tiện ích của bài thi TOEFL ITP, nhiều trường THPT, Cao đẳng, Đại học, các tổ chức đào tạo… 
trên thế giới đã sử dụng bài thi này để đánh giá sự tiến bộ của các học viên sau khóa học, tuyển đầu 
vào cho chương trình học, trao học bổng đào tạo, làm điều kiện để xét tốt nghiệp… 

2. LỢI ÍCH CỦA BÀI THI TOEFL ITP 

Trên thế giới, hàng năm có hơn 700 nghìn người thi bài thi TOEFL ITP. Tại Việt Nam, việc hoàn thành 
bài thi TOEFL ITP và sở hữu chứng chỉ này mang lại nhiều lợi ích: 

Đối với học sinh, sinh viên: 

• Đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh và sự tiến bộ trong học tập theo chuẩn quốc tế; 
• Theo Công văn số 6031/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ GD&ĐT ban hành năm 2014, công nhận với 

thí sinh đạt tối thiểu 450 điểm TOEFL ITP sẽ được miễn thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh và 
công nhận điểm 10 tốt nghiệp bộ môn này; 

• Được ưu tiên xét tuyển hoặc tuyển thẳng vào các trường Đại học lớn trên cả nước; 
• Đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào và tốt nghiệp THPT, Cao đẳng, Đại học trong nước; 
• Học viên có điểm TOEFL ITP từ 450 điểm trở lên được dự tuyển Thạc sỹ theo Thông tư số 

23/2021/TT-BGDĐT. 

Đối với người đi làm: 

• Đủ điều kiện tuyển dụng nhân sự đầu vào, đạt yêu cầu tiếng Anh cho nhân viên tại các doanh 
nghiệp, cơ quan nhà nước. 

• Đáp ứng tiêu chuẩn về ngoại ngữ cho cán bộ viên chức khi xét nâng bậc lương, thăng hạng, chức 
danh nghề nghiệp. 

3. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI TOEFL ITP 

• Những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ; 
• Những người học tiếng Anh để xét tốt nghiệp THPT, xét tuyển Đại học, theo học chuyển tiếp 

Cao đẳng, Đại học và sau đại học trong nước; 
• Đánh giá trình độ sử dụng Tiếng Anh của bản thân. 

  



4. CẤU TRÚC BÀI THI TOEFL ITP 

• Bài thi được làm trên giấy, dưới dạng trắc nghiệm. Mỗi câu sẽ có 4 phương án trả lời. 
• Bài thi được chia làm 3 phần, với cấu trúc mỗi phần như sau: 

 

* Các bạn có thể tham khảo về các mẫu câu hỏi của TOEFL ITP TẠI ĐÂY. 

5. KẾT QUẢ BÀI THI TOEFL ITP 

• Thí sinh chỉ nhận 01 (một) CHỨNG CHỈ ĐIỂM TOEFL ITP duy nhất, không cấp bản sao. Trên 
chứng chỉ điểm có thông tin cá nhân, điểm thi của từng phần thi và tổng điểm. 

• Cách tính điểm của bài thi TOEFL ITP: 
Tổng điểm = [(Điểm phần 1 + Điểm phần 2 + Điểm phần 3) x 10] /3 

• Thang điểm: từ 310 đến 677 điểm 
Điểm số TOEFL ITP được quy đổi sang khung Năng lực Ngoại ngữ (NLNN) Việt Nam, Khung tham chiếu 
chung Châu Âu (CEFR) như sau: 

 

6. MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO 

• Quy định đối với thi sinh dự thi TOEFL ITP: tại đây 
• Mẫu chứng chỉ điểm quốc tế TOEFL ITP: tại đây 

https://www.ets.org/toefl_itp/content/sample_questions/
https://iigvietnam.com/wp-content/uploads/2021/09/Quy-dinh-thi-sinh-du-thi-TOEFL-ITP.pdf
https://iigvietnam.com/wp-content/uploads/2021/09/Phieu-diem-TOEFL-ITP-min.pdf
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