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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /TB-ĐHPVĐ Quảng Ngãi, ngày       tháng      năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức thi cấp Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản 

và thi cấp Chứng nhận Tiếng Anh, Tiếng Pháp trình độ A2, B1 

khóa ngày 15/8/2021 

 

   

  Kính gửi: 

         - Các đơn vị trực thuộc trường; 

      - Học viên các lớp Bồi dưỡng ứng dụng CNTT, Ngoại ngữ; 

      - Sinh viên và các cá nhân có nguyện vọng.  
 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng thông báo tổ chức thi cấp Chứng chỉ ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản; thi cấp Chứng nhận Tiếng Anh, Tiếng Pháp theo khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc, các trình độ bậc 2/6 (A2), bậc 3/6 (B1) cho tất cả các học 

viên, sinh viên đang học tại trường và các cá nhân có nguyện vọng, cụ thể như sau: 

1. Nội dung thi: 

- Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin:  

+ Trình độ: Cơ bản.    

+ Nội dung thi: theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin. Mỗi thí sinh làm 2 bài thi: bài thi trắc nghiệm lý thuyết và bài thi thực hành 

trên máy tính. 

- Chứng nhận Tiếng Anh, Tiếng Pháp khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc: 

     + Tiếng Anh, Tiếng Pháp trình độ bậc 2/6 (A2), bậc 3/6 (B1). 

+ Nội dung thi: theo Chương trình do Trường Đại học Phạm Văn Đồng 

ban hành tại Quyết định số 2287/QĐ-ĐHPVĐ ngày 07/12/2016. Mỗi thí sinh dự 

thi 04 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết).  

2. Thời gian và địa điểm thi:  

 - Thời gian thi: 06 giờ 30 phút ngày 15/8/2021. 

 - Địa điểm thi: Trường Đại học Phạm Văn Đồng – số 509, đường Phan Đình 

Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

 3. Thủ tục đăng ký:  

 - Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: từ ngày có thông báo đến hết ngày 06/8/2021. 

 - Địa điểm đăng ký: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

  + Địa chỉ: 986 Quang Trung - thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi.  

  + Điện thoại: 0255.3714817, 0914159577. 



 - Hồ sơ đăng ký gồm: 

  + Đơn đăng ký dự thi (điền đầy đủ thông tin theo mẫu của trường). 

   + 02 ảnh 3 x 4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh sau ảnh).  

   + 01 bản photocopy Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân. 

 * Đối với các thí sinh đăng ký thi cấp chứng nhận Tiếng Anh, Tiếng Pháp trình 

đô ̣B1 phải nộp 01 bản photo chứng chỉ hoặc chứng nhận Tiếng Anh, Tiếng Pháp 

trình độ B (theo chương trình giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục & Đào tạo) 

hoặc A2 (theo chương trình Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc) tương ứng và mang 

theo bản chính để đối chiếu mới đủ điều kiện đăng ký dự thi. 

 - Lệ phí ôn, thi và cấp chứng chỉ, chứng nhận: 

    + Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản: 850.000 đồng/thí sinh. 

    + Chứng nhận Tiếng Anh, Tiếng Pháp trình độ A2: 950.000 đồng/thí sinh. 

    + Chứng nhận Tiếng Anh, Tiếng Pháp trình độ B1: 1.200.000 đồng/thí sinh. 

4. Tổ chức ôn tập: 

 - Thời gian ôn tập: dự kiến từ ngày 09/8/2021 đến ngày 13/8/2021. 

   (vào lúc 18 giờ các buổi tối trong tuần, sẽ có lịch ôn sau) 

- Địa điểm ôn tập:  

       + Ngoại ngữ: Nhà G - 509 Phan Đình Phùng - TP. Quảng Ngãi. 

 + Tin học: Nhà H - 509 Phan Đình Phùng - TP. Quảng Ngãi. 

Đối với các đơn vị có số lượng đăng ký trên 20 thí sinh, liên hệ Trung tâm Ngoại 

ngữ - Tin học để tổ chức lớp ôn riêng. Thí sinh theo dõi các trang thông tin của 

Trường, của Trung tâm để xem lịch học cụ thể. 

Thí sinh đã đăng ký dự thi kỳ thi ngày 11/7/2021 được chuyển sang kỳ thi này. 

Lưu ý: thí sinh đến nộp hồ sơ đăng ký dự thi, tham gia ôn tập, dự thi phải thực 

hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

 Liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Địa chỉ: 986 Quang Trung - thành phố 

Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi, Điện thoại: 0255.3714817, 0914159577 để biết 

thêm chi tiết. 

 Trường Đại học Phạm Văn Đồng trân trọng thông báo./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HT, PHT;  
- Website trường; 

- Lưu: VT, TT NN-TH. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

TS. Trần Đình Thám 
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