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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức ôn tập và thi chuẩn đầu ra tin học đối với sinh viên 

trình độ cao đẳng, trình độ đại học (Học kỳ I, năm học 2020 - 2021) 
 

 

 

Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-TĐHHN, ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Quy 

định tổ chức thi chuẩn đầu ra tin học cho sinh viên trình độ cao đẳng, đại học; 

Căn cứ Thông báo số 3601/TB-TĐHHN ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về  việc tổ chức thi chuẩn 

đầu ra tin học theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 

Nhà trường thông báo đến các phòng, khoa, bộ môn thuộc Trường, cố vấn học 

tập, giáo viên chủ nhiệm và sinh viên cao đẳng, đại học kế hoạch tổ chức ôn tập và 

thi chuẩn đầu tin học (Học kỳ I, năm học 2020 - 2021) như sau: 

1. Đăng ký ôn tập và thi chuẩn đầu ra tin học 

- Thời gian đăng ký: Các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. 

- Hồ sơ đăng ký:  

+ Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm). 

+ 02 ảnh 4cm x 6cm. 

+ 01 bản photo thẻ sinh viên  

+ 01 bản photo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. 

- Hình thức, địa điểm đăng ký: Đăng ký trực tiếp tại phòng 212, nhà C, 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.   

2. Tổ chức ôn tập và thi chuẩn đầu ra tin học 

- Thời gian: Thi vào ngày Chủ Nhật, tuần thứ 2 và tuần thứ 4 của các tháng. 

Ôn tập 02 buổi trước ngày thi.  

- Nội dung: Thi chuẩn đầu ra tin học theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản, gồm hai bài thi trắc nghiệm và thực hành. 

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm và thực hành trên máy vi tính. 

- Căn cứ danh sách sinh viên đăng ký, Nhà trường bố trí lịch học, lịch thi; 

danh sách phòng học, phòng thi và thông báo trên website Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên. 



3. Cấp chứng chỉ 

Sinh viên đạt yêu cầu 02 bài thi trắc nghiệm và thực hành được cấp chứng chỉ. 

Thời gian phát chứng chỉ sau 01 tuần tính từ ngày dự thi tại văn phòng Trung tâm 

Giáo dục thường xuyên, phòng 212, nhà C. 

Thông tin chi tiết liên hệ: Thầy Nguyễn Duy Hiến, Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên, Di động: 0968.225.879, Email: duyhien2604@gmail.com./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch Hội đồng Trưởng (để b/c); 

- Các khoa, bộ môn thuộc Trường; 

- Các phòng: ĐT, QT-TB; 

- Trung tâm TV&CNTT; 

- Lưu: VT, TTGDTX. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Vũ Danh Tuyên 
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