
  

UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CỘNG ĐỒNG KON TUM  

Số:         /TB-CĐCĐ Kon Tum, ngày 10 tháng 7 năm 2020 

  

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức tuyển sinh, đào tạo, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản, chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao 

 

Căn cứ Quyết định số 1671/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Kinh tế - 

Kỹ thuật Kon Tum, Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum, Trường Trung cấp Y tế 

Kon Tum, Trường Trung cấp nghề Kon Tum thành Trường Cao đẳng Cộng đồng 

Kon Tum; 

Căn cứ Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTTL-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

về việc quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; 

Căn cứ Công văn số 82/ĐHQN-NN&TH ngày 31/01/2018 của Trường Đại 

học Quảng Nam về việc phối hợp đào tạo và tổ chức thi, cấp chứng chỉ  ứng dụng 

công nghệ thông tin với Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum thông báo tuyển sinh và đào tạo, thi 

chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cơ bản, ứng dụng CNTT nâng 

cao, cụ thể như sau: 

1. Thời gian đăng ký học tập và dự thi 

- Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo đến hết ngày 31/7/2020. 

- Thời gian học, ôn tập: Bắt đầu từ ngày 01/8/2020, học viên tham gia học vào 

các buổi tối trong tuần và các ngày thứ 7, Chủ nhật. 

- Thời gian thi dự kiến: Ngày 12, 13/9/2020. 

2. Địa điểm học, nội dung học và thi 
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- Địa điểm học: Trường Cao đẳng Cộng đồng  Kon Tum - Cơ sở 3, số 347 Bà 

Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.  

- Nội dung đào tạo: 

TT 
Chứng chỉ ứng dụng CNTT  

cơ bản 6 mô đun (90 tiết) 

Chứng chỉ  ứng dụng CNTT  

nâng cao 3 mô đun (180 tiết) 

1 
Mô đun 1: Hiểu biết về công nghệ thông 

tin cơ bản 

 Mô đun 1: Xử lý văn bản nâng 

cao 

2 Mô đun 2: Sử dụng máy tính cơ bản 
 Mô đun 2: Sử dụng bảng tính 

nâng cao 

3 Mô đun 3: Xử lý văn bản cơ bản 
 Mô đun 3: Sử dụng trình chiếu 

nâng cao 

4 Mô đun 4: Sử dụng bảng tính cơ bản  

5 Mô đun 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản  

6 Mô đun 6: Sử dụng Internet cơ bản  

         

3. Đối tượng tuyển sinh 

Cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các đối tượng khác có  

nhu cầu. Riêng các đối tượng dự thi chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao thì phải 

có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản hoặc chứng chỉ Tin học trình độ A, B. 

4. Lệ phí học và thi 

- Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản: 1.120.000 đồng; 850.000 

đồng áp dụng cho học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. 

- Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao: 1.300.000 đồng 

5. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đơn hàng, Trường Cao đẳng Cộng đồng 

Kon Tum (Cơ sở 3: Số 347 Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Điện 

thoại: 02603.864.929 

6. Hồ sơ đăng ký 

- Phiếu đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 

- 2 ảnh 4x6cm 
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- Bản sao một trong các giấy tờ: CMND, hộ chiếu, thẻ học sinh, sinh viên. 

- Bản sao công chứng chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản hoặc chứng chỉ Tin 

học trình độ A, B nếu thí sinh dự thi chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao. 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, cá 

nhân quan tâm phổ biến rộng rãi để người có nhu cầu biết và đăng ký học tập. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT; 

- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; 

- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; 

- Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thành phố; 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Các Công ty, Doanh nghiệp; 

- Trường Đại học Quảng Nam; 

- Ban Giám hiệu; 

- Các đơn vị thuộc Trường;  

- Đăng Website Trường;     

- Lưu: VT, THNNTV, ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Khải 
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