
 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ- TIN HỌC  

 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Nghệ An, ngày  17  tháng  4 năm 2019 

  
  

THÔNG BÁO KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ  

TIẾNG ANH VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

(Theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo) 
 

Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo 

kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh Trình độ B,C (Tương đương A2 và B1 Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc); chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin (IC3) như sau: 

1. Đối tượng tham gia kiểm tra lấy chứng chỉ  

- Giáo viên, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; 

- Cán bộ, công chức, viên chức thi nâng ngạch lên giảng viên, chuyên viên chính 

hoặc tương đương; 

- Những người có nhu cầu khác. 

2. Thời gian học, ôn và tham gia kiểm tra 

- Nhận hồ sơ liên tục.  

- Thời gian học và ôn tập: Theo nhu cầu. 

- Thời kiểm tra cấp chứng chỉ: Vào thứ 7, Chủ nhật hàng tuần. 

         (Các đơn vị liên kết có đủ học viên đăng ký sẽ tổ chức thi theo yêu cầu). 

3. Lệ phí:  

- Tiếng Anh Trình độ B: 250.000 đ 

- Tiếng Anh Trình độ C: 500.000 đ (Đã có trình độ B) 

- Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản: 500.000 đ 

- Lê phí ôn tập/ hướng dẫn ôn tập: Tùy vào số lượng học viên/lớp. 

4. Chứng chỉ: 

Phôi Chứng chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp, có giá trị pháp lý trên toàn 

quốc và không có thời hạn. 

5. Hồ sơ dự kiểm 01 chứng chỉ bao gồm: 

- Đơn đăng ký dự kiểm tra (theo mẫu) 

- 1 Bản phô tô Chứng minh nhân dân 

- 2 ảnh 4 x 6  

6. Địa chỉ liên hệ:  

Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học Trường Đại học Kinh tế Nghệ An  

Địa chỉ: 51- Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập, Tp. Vinh, Nghệ An 

- Điện thoại: 0945060607 (Thầy Cường); 0912343289 (Thầy Thành)  
 

                                                 

GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

TS. Đinh Văn Tới 
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ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ 

 

 

Kính gửi: Ông Chủ tịch Hội đồng kiểm tra 

                Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học, Trường ĐH Kinh tế Nghệ An 

 

Căn cứ Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ 

ngoại ngữ  theo chương trình giáo dục thường xuyên ban hành theo Quyết định số 

30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, 

Tên tôi là:................................................................................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................................................. 

Nơi sinh:................................................................................................................... 

Quê quán:................................................................................................................... 

Số CMND............................ngày cấp................................nơi cấp............................ 

Số điện thoại:……………………………………………………………………… 

Tôi đã hoàn thành chương trình giáo dục thường xuyên về Tiếng Anh Trình độ B 

theo hình thức “tự học”. 

Tôi xin đăng ký dự kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh Trình độ B tại Hội đồng kiểm 

tra Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. 

Tôi cam kết thực hiện đúng Quy định kiểm tra. 

Nghệ An, ngày…..... tháng     năm 2019 

          Người đăng ký dự kiểm tra 

                (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 



 

Kèm theo đơn: 1 bản phô tô Giấy chứng minh nhân dân + 2 ảnh 4 x 6 cm 
 

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 Ngoại ngữ- Tin học  

                      Trường Đại học Kinh tế Nghệ An 

 

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:...................................................................................................... 

Nơi sinh: ....................................................................................................... 

Số Chứng minh nhân dân:................................................................................ 

Ngày cấp................................ nơi cấp ........................................................... 

Điện thoại: ...................................... Email: ................................................... 

Tôi đăng ký dự thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản 

- Yêu cầu khác (nếu có):................................................................................ 

Tại Hội đồng thi Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học Trường ĐH Kinh tế Nghệ An. 

Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng 

dụng CNTT.  

Nghệ An, ngày         tháng       năm 2019 

           Người đăng ký dự thi 

                (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 



Kèm theo đơn: 1 bản phô tô Giấy chứng minh nhân dân + 2 ảnh 4 x 6 cm 


