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HCMC, February 28, 2023 

 
 THÔNG BÁO  
ANNOUNCEMENT 

 
V/v: Xét tốt nghiệp và nộp chứng chỉ TOEIC xét tốt nghiệp năm 2023 

Re: Time of graduation consideration & submission of TOEIC certificates for graduation requirements 2023  

 
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên về việc xét tốt nghiệp 

năm 2023 và thời hạn nộp chứng chỉ TOEIC để xét tốt nghiệp năm 2023 như sau: 

The Saigon International University formally informs all students about the time of graduation 

consideration and the deadline for submission of TOEIC certificates for graduation requirements 2023 

as follows: 

 Thời gian xét tốt nghiệp đợt 1: 25/8/2023 

Graduation consideration for the first time: August 25, 2023 

- Thời gian xét tốt nghiệp đợt 2: 25/10/2023 

Graduation consideration for the second time: October 25, 2023 

- Thời gian xét tốt nghiệp đợt 3: 25/12/2023 

Graduation consideration for the third time: December 25, 2023 

 Hạn chót nộp chứng chỉ TOEIC cho đợt xét tốt nghiệp đợt 1: 15/8/2023 

The deadline for submission of the original TOEIC certificates for the first graduation 

consideration is August 15, 2023 

-  Hạn chót nộp chứng chỉ TOEIC cho đợt xét tốt nghiệp đợt 2: 16/10/2023 

The deadline for submission of the original TOEIC certificates for the second graduation 

consideration is October 16, 2023 

- Hạn chót nộp chứng chỉ TOEIC cho đợt xét tốt nghiệp đợt 3: 15/12/2023 

The deadline for submission of the original TOEIC certificates for the third graduation 

consideration is December 15, 2023 

 Trường chỉ nhận bản chính chứng chỉ TOEIC từ IIG. Sinh viên thi tại IIG phải đăng 

ký gửi chứng chỉ TOEIC về Trường sau khi có kết quả. (Chứng chỉ TOEIC của ETS - 
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Hoa Kỳ tối thiểu 550 điểm đối với ngành Luật kinh tế và 500 điểm đối với các ngành 

khác, không quá thời hạn 2 năm) 

Thông tin người nhận: Cô Nguyễn Thị Xuân Nhật - Chuyên viên Phòng Đào tạo - 

0985623899 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn - 8C Tống Hữu Định, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, 

TPHCM 

The original TOEIC certificates must be sent by IIG. Students who take TOEIC tests at IIG 

must register for direct delivery of the original TOEIC certificates to SIU (valid ETS - TOEIC 

certificates with a minimum score of 550 for Economic Law and a minimum score of 500 for 

other majors).  

Recipient’s information: Ms. Nguyen Thi Xuan Nhat - Academic Office Staff - 0985623899 

The Saigon International University - 8C Tong Huu Dinh, Thao Dien Ward, Thu Duc city, 

HCMC 

 
 Lưu ý/ Note: 

 Sinh viên không nộp đúng hạn sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp năm 2023.  

Students are required to submit the TOEIC certificates on time in order to be considered for 

graduation in 2023.  

 Sinh viên không thực hiện đúng qui định của nhà trường sẽ tự chịu trách nhiệm về kết 

quả học tập và những vấn đề liên quan khác.  

Students who do not abide by SIU regulations must assume responsibility for the results of 

their studies and other related matters. 

 
THE SAIGON INTERNATIONAL UNIVERSITY 


