SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA
TRUNG TÂM GDTX&HN NINH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số :34/TB-GDTX&HN

Ninh Hòa, ngày 01 tháng 3 năm 2018

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
(V/v Chiêu sinh các lớp ứng dụng CNTT cơ bản)
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch năm học 2017-2018 của Trung tâm
GDTX & HN Ninh Hòa; Công văn 170/SGDĐT –TCCB ngày 26/01/2018 về việc bồi
dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập;
Công văn số 317/SGDĐT-GDTXCN ngày 26/2/2018 của Sở GD&ĐT Khánh Hòa về việc
phối hợp tổ chức ôn tập, thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản;
Trung tâm GDTX&HN Ninh Hòa thông báo kế hoạch tuyển sinh các lớp ôn tập và
thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản như sau:
1. Đối tượng :
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
2. Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký (theo mẫu);
- Chứng minh nhân dân bản sao (không cần công chứng);
- 02 ảnh màu 3x4 (chụp không quá 06 tháng)
3. Lệ phí học ôn tập và thi :
- Lệ phí học ôn tập: 1.100.000 đồng. (Một triệu một trăm ngàn đồng chẵn)
- Lệ phí thi và cấp chứng chỉ: 900.000 đồng. (Chín trăm ngàn đồng chẵn)
Tổng cộng : 2.000.000 đồng. (Hai triệu đồng chẵn)
4. Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh :
Nộp hồ sơ tại văn phòng Trung tâm trong giờ hành chính vào các ngày từ thứ 2 đến thứ
6 hàng tuần.
(Khi số lượng đăng ký trên 25 học viên sẽ tổ chức lớp và tiến hành ôn tập, thi cấp
chứng chỉ)
5. Địa điểm ôn tập và thi cấp chứng chỉ :
Trung tâm GDTX & HN Ninh Hòa: Số 469 Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, Thị
xã Ninh Hòa
Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Trung tâm hoặc qua số điện thoại
02583.845.727 – Thầy Tuấn: 0978.026.632 – Thầy Ái : 01634.567.135
Website:http://gdtxnhoa.khanhhoa.edu.vn/ Email:gdtxnhoa@khanhhoa.edu.vn

Q.GIÁM ĐỐC
(Đã ký và đóng dấu)

Phan Quốc Tuấn

