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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v mở các lớp bồi dưỡng thi và cấp
chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT
theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành; MTTQ và các đoàn thể của tỉnh;
- Công an tỉnh, Công an các huyện, thị, xã phường, thị trấn;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy; UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn.
Căn cứ Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2018 của
UBND tỉnh Hà Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của
Trung tâm CNTT và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 1699/QĐ-SGDĐT ngày 18/11/2016 về việc cấp phép
cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đào tạo, bồi dưỡng, thi và
cấp chứng chỉ tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.
Để đáp ứng nhu cầu nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT cho cán bộ công chức,
viên chức và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin
và Truyền thông thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng thi và cấp chứng chỉ chuẩn
kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT, cụ thể
như sau:
1. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức và cá nhân có nhu cầu.
2. Đơn vị cấp chứng chỉ: Trung tâm CNTT và Truyền thông (phôi cấp theo
Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
3. Thủ tục đăng ký gồm:
- Đơn đăng ký dự thi theo mẫu (mẫu đơn và danh sách đăng ký kèm theo)
- 02 ảnh 4cm x 6cm;
- Bản photo chứng minh thư nhân dân
4. Thời gian tổ chức: Thứ 7, chủ nhật hoặc các buổi tối trong tuần.
5. Địa điểm, lệ phí:
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thi tại Trung tâm CNTT và Truyền
thông tỉnh Hà Giang. Lệ phí: 900.000 đồng/học viên.
- Tổ chức tại các huyện trong tỉnh. Lệ phí: 1.200.000đồng/học viên.

Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký cho khóa đào tạo, bồi dưỡng vui
lòng liên hệ: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang - Địa
chỉ: Số 222, Đường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang - Điện thoại:
0987.686.918 (Đ/c Hà Thị Cao)
Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TT;
- Lưu: VT, HCĐT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Tuấn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT
Kính gửi: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang
Căn cứ Quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT ban hành
theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm
2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền
thông;
Tên tôi là: ....................................................................................................
Ngày sinh: ...................................................................................................
Số CMTND (hoặc giấy tờ khác theo quy định): .........................................
ngày cấp ........................................... nơi cấp ............................................
Điện thoại liên hệ: ......................................................................................
Tôi đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT:
- Tên chứng chỉ (cơ bản hoặc nâng cao): Cơ bản
- Tên mô đun dự thi (nếu thi nâng cao):
- Yêu cầu khác (nếu có):
Tại Hội đồng thi. Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Hà Giang
Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng
dụng CNTT.
Hà Giang, ngày........tháng.........năm 2021
Người đăng ký dự thi
(Ký, ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG THI CẤP CHỨNG CHỈ
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN
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