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ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT 

 

Kính gửi: Trung tâm Kỹ thuật Điện toán – Trường Đại học Bách Khoa 

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:  ......................................................................................................................  Nam   Nữ 

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

Số CMND/CCCD (hoặc giấy tờ khác theo quy định):  .........................................................................  

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

Tôi đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT:               Cơ bản                      Nâng cao 

- Tên mô đun dự thi (nếu thi nâng cao):  ...............................................................................................  

Ngày dự thi (theo lịch công bố):  ...........................................................................................................  

Điện thoại di động (nhận thông tin dự thi và kết quả): .........................................................................  

Tại Hội đồng thi: Trung tâm Kỹ thuật Điện toán - Trường Đại học Bách Khoa 

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

    Thành phố Hồ Chí Minh,  ngày …  tháng … năm 20…. 

 Người đăng ký dự thi 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

  

 

 

  

Ảnh 3x4 

 

 

Ảnh 3x4 

 

Hồ sơ đính kèm đơn đăng ký gồm: 

- 02 ảnh 3x4 chụp không quá 6 tháng trước ngày dự 

thi; 

- Bản sao CMND/CCCD, hộ chiếu hoặc giấy khai 

sinh kèm theo 01 giấy tờ có ảnh đóng dấu giáp lai. 

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ CNTT cơ bản 

(nếu đăng ký dự thi nâng cao) 

VP ghi danh: KIOS 8, 142 Tô Hiến Thành P.14 Q.10 – ĐT: 028 2214 8404 (ngã tư Tô Hiến Thành và Lý Thường Kiệt) 

VP chính: P.105 Nhà A5 – 268 Lý Thường Kiệt P.14 Q.10 – ĐT: 0902 44 91 98 (trong khuôn viên Trường ĐHBK) 

 

 


