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Nội dung, cấu trúc bài thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT

ở Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Long An

Căn cứ công văn số 115/UBND–KGVX, UBND tỉnh Long An cho phép Trung tâm Ngoại ngữ –
Tin học Long An thực hiện nhiệm vụ sát hạch tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT, nay
trung tâm thông tin đến các đối tác, các bạn học viên những điểm lưu ý để chuẩn bị tốt cho kỳ
thi như sau:

1. Nội dung đề thi bám sát thông tư 03/2014/TT–BTTTT về Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT, cụ
thể:
- Chuẩn Cơ bản có 6 mô đun: Hiểu biết về CNTT cơ bản, máy tính cơ bản (hệ điều hành
Windows), sử dụng các trình xử lý văn bản, bảng tính, trình chiếu cơ bản (Microsoft Word,
Excel, PowerPoint), Internet cơ bản.
- Chuẩn Nâng cao có 3 mô đun: Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu ( Microsoft Access), trình xử
lý văn bản và bảng tính nâng cao ( Microsoft Word & Excel).

2. Cấu trúc đề thi gồm 2 phần:
-
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- Lý thuyết: Thí sinh làm bài trên phần mềm, trả lời 30 câu trắc nghiệm trong 30 phút.
- Thực hành: Thí sinh làm bài trên máy chạy hệ điều hành Windows 8 hoặc 10, Microsoft Office
2010. Trung tâm khuyến khích thí sinh luyện tập đúng phiên bản Microsoft Office 2010 và
Windows mới hơn, để quen thao tác khi làm bài thi. Đề thi thực hành lưu trữ thành file dạng PDF
và được chép vào máy thí sinh ngay trước giờ thi thực hành, trong đó:

o Chuẩn cơ bản kiểm tra kỹ năng ở 4 mô đun: Sử dụng máy tính cơ bản (hệ điều hành
Windows), sử dụng các trình xử lý văn bản, bảng tính, trình chiếu cơ bản (Microsoft Word,
Excel, PowerPoint).

o Chuẩn nâng cao kiểm tra kỹ năng ở 3 mô đun: Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu ( Microsoft
Access), trình xử lý văn bản và bảng tính nâng cao ( Microsoft Word & Excel).

3. Đăng ký dự thi:

a) Cá nhân trực tiếp đến đăng ký với Trung tâm

b) Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

- Đơn đăng ký dự thi (Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Long An có sẵn đơn cho thí sinh đến
đăng ký).

- Hai (02) ảnh 4cm×6cm theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân được chụp không quá 06 tháng
trước ngày đăng ký dự thi; mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh.
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- Bản sao của một trong các giấy tờ: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu
hoặc giấy khai sinh.

- Lệ phí thi trình độ cơ bản là 300.000đ/; trình độ nâng cao là 350.000đ.

Trung tâm đã cung cấp bài tập mẫu cho thí sinh tiện việc luyện tập. Các bạn học viên có thể
gửi email đến daotao.nnthla@gmail.com để được giải đáp.

THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT Ở TRUNG TÂM
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