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Huế, ngày 13 tháng 4 năm 2020 

THÔNG BÁO 
(Về việc Học sinh Khóa 12 đăng ký học Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản  

đáp ứng chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp) 

 

- Căn cứ theo quyết định số 08/QĐ-ALS ngày 14/02/2020 của Hiệu trưởng Trường 
Trung cấp Âu Lạc – Huế về việc ban hành chuẩn đầu ra Tin học, chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 
cho học sinh trung cấp hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ; 

- Căn cứ thông báo 33.2020/TB-ALS ngày 30/3/2020 của Hiệu trưởng Trường Trung 
cấp Âu Lạc – Huế về việc Quy định chuẩn đầu ra Tin học và chuẩn đầu ra Ngoại ngữ; 

- Căn cứ vào tiến độ đào tạo năm học 2019-2020; 

Để đảm bảo tiến độ đào tạo, kế hoạch tốt nghiệp các ngành Khóa 12 và đảm bảo chất 
lượng chuẩn đầu ra tốt nghiệp đối với học sinh của trường. 

Nhà trường thông báo cho học sinh khóa 12 về việc đăng ký học Chứng chỉ ứng dụng 
CNTT cơ bản, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng đăng ký: Toàn thể học sinh K12, khuyến khích học sinh K13 toàn 
trường đăng ký học. 

Ghi chú:  

- Căn cứ Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT, đối với những học sinh 
Khóa 12 và học sinh lớp K13-MN-B1 có chứng chỉ Tin học ứng dụng A,B,C đã cấp trước 
ngày 10/8/2016 nhà trường chấp nhận tương đương chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, 
không cần đăng ký học. Riêng những trường hợp học sinh K13 còn lại không chấp nhận 
tương đương & bắt buộc phải học. 

- Kể từ ngày ra thông báo, những học sinh thuộc đối tượng trên gửi file ảnh chứng chỉ 
Tin học cho GVCN để tổng hợp gửi về phòng QLĐT-CTSV&HN kiểm tra tính phù hợp với 
chuẩn đầu ra trình độ Tin học theo quy định. Những trường hợp còn lại đề nghị đăng ký học 
100%  tại Trung tâm Tin học Âu Lạc mới chấp nhận chuẩn đầu ra trình độ Tin học theo 
thông báo số 01/TB-TTTHAL ngày 08/2/2020 của Giám đốc Trung tâm Tin học về việc 
tuyển sinh và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản Khóa 1; 

 2. Thời gian đăng ký và nộp lệ phí: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/04/2020. 

3. Trình độ học và thi sát hạch: Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản theo quy định, 
đáp ứng “Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT” theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ 
Thông tin và Truyền thông. 

4. Lệ phí: 350.000 đ. 

* Học sinh đăng ký và nộp tiền mặt trực tiếp tại P. Tài chính kế toán, trường Trung cấp 
Âu Lạc – Huế, 146 An Dương Vương, TP Huế. 

* Hoặc chuyển khoản qua số tài khoản của nhà trường: 



Thông tin tài khoản: Trường Trung cấp Âu Lạc – Huế 

STK:  224.947.129. Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - CN Huế. 

Nội dung chuyển khoản: [Họ tên]-[Lớp]-[Nộp học phí Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ 
bản khóa 1] 

Lưu ý: Việc nộp Lệ phí thực hiện theo Thông báo số 160/TB-ALS ngày 31/12/2019 về 
việc hướng dẫn nộp học phí và các khoản lệ phí. 

5. Quy trình đăng ký học và thi sát hạch: 

Bước 1: Học sinh các lớp đăng ký danh sách tại GVCN; 

Nội dung đăng ký bao gồm: Họ và tên, lớp, ngày sinh, nơi sinh, thời gian đăng ký học. 

Ví dụ: Nguyễn Văn An – K12-TY-A – Sinh ngày 15/05/2000- Nơi sinh: TT Huế- 
Đăng ký học vào buổi tối. 

Bước 2: GVCN tập hợp danh sách, ghi danh tại văn phòng Trung tâm Tin học Âu Lạc 
(gặp thầy Lê Dử Thảo); 

Bước 3: Học sinh nộp lệ phí học và thi; 

Bước 4: Trung tâm xếp lớp và cấp mã học viên theo từng nhóm lớp mà học sinh đăng 
ký; 

Bước 5: Sau khi nhận mã học viên, Học sinh kiểm tra lại thông tin và có các phản hồi 
(nếu có) về Trung tâm Tin học Âu Lạc để chỉnh sửa, muộn nhất trước 1 ngày lớp học diễn 
ra. Sau thời gian đó, Trung tâm không chịu trách nhiệm về những sai sót liên quan đến 
thông tin dự thi của thí sinh. 

6. Hình thức học: trực tuyến bằng phần mềm Microsoft team 

7. Hình thức thi: Theo quy định hiện hành. 

8. Hồ sơ bao gồm: 

- Phiếu đăng ký theo mẫu của TT Tin học Âu Lạc (Học viên có thể tải online, điền đầy 
đủ thông tin và nộp online); 

- 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh sau ảnh); 

- 01 bản CMND photo công chứng. 

Vào ngày thi đề nghị Học sinh nộp đầy đủ hồ sơ về văn phòng tuyển sinh TT Tin học 
Âu Lạc – 146 An Dương Vương, TP Huế, TT Huế. 

Nhà trường thông báo đến toàn thể học sinh Khóa 12 để thực hiện, yêu cầu Giáo viên 
chủ nhiệm các lớp hỗ trợ học sinh đăng ký học Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản theo quy 
định. 

 
 
Nơi nhận: 
- BĐH, BGH (để báo cáo); 
- P. QLĐT-CTSV&HN (để thực hiện); 
- Khoa/ Bộ môn, GVCN (để thực hiện); 
- Học sinh (để thực hiện); 
- Lưu VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Thị Như Quỳnh 

 


