TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
TT TIN HỌC VÀ BD NGOẠI NGỮ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
(Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)
Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm tin học và bồi dưỡng ngoại
ngữ - Trường Đại học Nông Lâm tổ chức thi và cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng
công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và
Truyền thông (phôi bằng do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp).
Trung tâm tin học và bồi dưỡng ngoại ngữ xin thông báo tới các đơn vị, cá nhân
trong và ngoài trường lịch ôn tập và thi như sau:
1. Địa điểm, thời gian và hình thức tổ chức thi
Lịch thi: vào ngày 29 tháng 10 năm 2017.
Địa điểm học và thi: Tại trường Đại học Nông Lâm - 102 Phùng Hưng - Tp Huế
Hình thức thi: gồm 2 bài thi trên máy tính (1 bài trắc nghiệm lý thuyết, 1 bài thực hành)
Thời gian thi: 60 phút cho mỗi bài thi
2. Lệ phí ôn tập, thi và cấp chứng chỉ: 400.000 đồng/ 1 học viên
3. Hồ sơ đăng kí
- Đơn đăng kí dự thi theo mẫu
- Hai (02) ảnh 4cm×6cm theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân được chụp không quá 06
tháng trước ngày đăng kí 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 kèm theo 01 giấy tờ có ảnh đóng dấu giáp lai
- Thời gian nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 12/10/2017 đến hết ngày 25/10/2017
4. Địa điểm nộp hồ sơ
Trung tâm Phục vụ sinh viên và hợp tác doanh nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Huế
Điện thoại liên hệ: 0898 208086 (Cô Niệm); 0912055468 (Cô Hồng).
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Đăng Nhật

