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Nghệ An, ngày       tháng 05 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT 

 

 Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Nghệ An là đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền Thông được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở 

Giáo dục và Đào tạo Nghệ An giao tổ chức thi và cấp chứng chỉ tin học với trình 

độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các quyết định số 

2817/QĐ- UBND, 1058/QĐ-SGDĐT và Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục 

và Đào tạo tại Thông báo số 138/TB-QLCL ngày 08/02/2021 về việc thông báo 

danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông 

tin. 

  Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Nghệ An thường xuyên 

tổ chức các lớp thi cấp chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản theo quy định. Cụ thể như sau: 

 I. Nội dung, hình thức và thời gian tổ chức thi:  

 1. Nội dung thi: Gồm 6 mô đun cơ bản theo quy định của Thông tư 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.  

 2. Hình thức thi: Thi tập Trung tại Trung tâm CNTT&TT Nghệ An (Số 6, 

đường Trần Huy Liệu, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An).  

 Nội dung gồm 02 phần thi: Lý thuyết và thực hành (lý thuyết thi trắc nghiệm 

trên máy tính, thực hành thi trực tiếp trên máy tính). 

 3. Thời gian tổ chức thi: Vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần. 

 II.  Học phí và lệ phí thi: 

 - Tổng học phí và lệ phí thi: 1.000.000 VNĐ/học viên, bao gồm cả lệ phí 

ôn thi, lệ phí thi và lệ phí cấp chứng chỉ. 

 III. Hồ sơ đăng ký dự thi: 

 Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: 

 - Đơn xin đăng ký dự thi theo mẫu gửi kèm (chi tiết tải về theo địa chỉ: 

http//:hotro.nait.vn); 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=03/2014/TT-BTTTT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=03/2014/TT-BTTTT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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 - Hai (02) ảnh 3x4 (theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân được chụp không 

quá 6 tháng trước ngày đăng ký dự thi, mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, 

tháng, năm sinh, nơi sinh); 

 - Bản sao một trong các giấy tờ: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công 

dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh. 

 IV. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:        

 + Ông Nguyễn Văn Thương – Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ kỹ thuật và 

truyền thông; ĐT: 0915 599 594 hoặc 0984 583 646; 

 + Bà Hoàng Thị Chung – Cán bộ; ĐT: 0942 426 586 hoặc 0989 655 259; 

 + Bà Phạm Thị Hiền – Cán bộ; ĐT: 0918 556 901; 

 + Bà Trần Thị Thanh Huyền – Cán bộ; ĐT: 0979 971 874. 

 Vậy Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Nghệ An xin được 

thông báo để quý cơ quan, đơn vị và các cá nhân có nhu cầu được biết. 

 Trân trọng!. 

Nơi nhận: 
- Sở TT&TT (b/c); 

- Sở GD&ĐT (b/c); 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Website Sở TT&TT; 

- Lưu: VT, NVKT&TT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Trọng Phú 
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