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THÔNG BÁO 

“Về việc Bồi dưỡng, ôn thi cấp chứng chỉ chứng chỉ  
ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản” 

 
- Căn cứ Thông tư số 03/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) và Thông tư 
liên tịch số 17/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 củaBộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo vàBộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành  quy định về tổ chức 
thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT; 

- Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-SGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Sở 
Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc giao nhiệm vụ tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng 
công nghệ thông tin cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Nghệ An. 

Trung tâm GDTX tỉnh Nghệ Anthông báo mở lớp bồi dưỡng, ôn tập và thi chứng chỉ ứng 
dụng công nghệ thông tin cơ bản, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng tuyển sinh: 
- Cá nhân có nhu cầu đánh giá năng lực sử dụng CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dung 

CNTT tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTTvà thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 17/TTLT-BGDĐT-BTTTT. 

2. Lệ phí Bồi dưỡng, Ôn tập, Thi cấp chứng chỉ. 
 

Lệ phí chung bao gồm Bồi dưỡng, ôn tập, thi: 1.500.000đ  
Lệ phí tuỳ chọn: 
 

- Ôn tập, Thi: 1.200.000đ  
- Thi thử, thi chính thức: 600.000đ  

3. Hồ sơ bao gồm:Đơn đăng ký dự thi hoặc đơn vị lập danh sách trích ngang (theo mẫu 
đính kèm); 02 chứng minh thư nhân dân photo và 03 ảnh (4×6) ghi họ tên sau ảnh. 

4. Nội dung bồi dưỡng, ôn thi: Theo chuẩn quy định tại thông tư 03/2014/TT-BTTTT 
gồm 6 Module (từ Module 1 đến Module 6, có khung chương trình kèm theo). 

5. Chứng chỉ:Phôi chứng chỉ của Bộ GD&ĐT; Được công nhận trên toàn quốc. 

6. Thời gian tuyển sinh và tổ chức thi: 
- Nhận hồ sơ tuyển sinh, ôn tập vào các buổi tối hoặc thứ 7 và chủ nhật hàng tuần; 
- Thời gian tổ chức thi: thứ 7, Chủ nhật hàng tuần; 
- Phối hợp tổ chức: Liên kết mở lớp Bồi dưỡng, Ôn tập tại các địa phương có nhu cầu. 
7. Địa điểm thi: Trung tâm GDTX tỉnh Nghệ An – Số 36 Nguyễn Đức Cảnh, phường 

Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. 
8. Liên hệ:Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ. 
Trung tâm GDTX tỉnh Nghệ An: Phòng Quản lý đào tạo – ĐT 0238.3844784, hoặc Tổ 

Ngoại ngữ Tin học – ĐT 0238.8669169, TrP QLĐT 0913272007. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Sở GD&ĐT (để báo cáo); 
- BGĐ (để chỉ đạo); 
- Các phòng, tổ; 
- Lưu VT, ĐT. 

GIÁM ĐỐC 
  
                         (Đã ký) 

Trần Lam Sơn 
 


