SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
TRUNG TÂM GDTX-NN, TH

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

Số: 226/TB-TTGDTXNNTH

Bắc Giang, ngày 01 tháng 09 năm 2020

THÔNG BÁO
Tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin
theo Thông tư 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/03/2014
của Bộ Thông tin truyền thông
Căn cứ Quyết định số 3565/QĐ-SGDĐT ngày 04/10/2017 của Giám đốc Sở Giáo
dục và Đào tạo Bắc Giang về việc giao nhiệm vụ tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng
công nghệ thông tin cho Trung tâm GDTX-HN Bắc Giang;
Căn cứ Quyết định số 1528/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang ngày 03/08/2020 của Chủ
tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng
nghiệp tỉnh thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Ngoại ngữ, tin học tỉnh Bắc Giang;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Bắc Giang;
Trung tâm GDTX-NN, TH tỉnh Bắc Giang thông báo tới các cơ quan, ban, ngành
trong tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh về Kế hoạch tổ
chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin theo Thông tư 03/2014/TT- BTTTT
ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin truyền thông cụ thể như sau:
1. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người lao động có
nhu cầu.
2. Hồ sơ đăng kí thi: Bản photo CMT có công chứng; 02 ảnh 3x4 và đơn đăng ký dự
thi theo mẫu.
3. Thời gian tổ chức thi: Vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần.
4. Thời gian, địa điểm đăng ký, dự thi:
Đăng ký vào các ngày từ thứ Hai đến Chủ nhật hằng tuần tại Phòng Giáo vụ - Đào tạo
Trung tâm GDTX-NN, TH tỉnh Bắc Giang (Cơ sở 2, đường Lý Tự Trọng, phường Xương
Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Điện thoại: 0204.3854204.
5. Kinh phí:
- Thí sinh tự do: 800.000 đồng/học viên (Ôn tập: 600.000đ; Lệ phí thi: 200.000đ).
- Học viên học tại các Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, các trường Cao đẳng,
Trung cấp trên địa bàn tỉnh: 200.000đ (Lệ phí thi)
Trung tâm GDTX-NN, TH tỉnh Bắc Giang trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- Lưu: VT.
Bản điện tử:
- Sở GD&ĐT (báo cáo);
- Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.
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