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1. MỤC ĐÍCH 

 Thực hiện nội dung của Thông tư số 03/2014/BTTTT của Bộ Thông tin và 

truyền thông về việc quy định  huẩn kỹ năng sử d ng công nghệ thông tin và Thông 

tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

giáo d c và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tổ chức thi và 

cấp chứng chỉ Ứng d ng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức thi và cấp chứng 

chỉ Ứng d ng  NTT tại trường Đại học Hạ Long. 

 Thực hiện  hương trình cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 – 

2030 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

 Đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả trong việc giải quyết đơn phúc khảo 

của học viên tại các Hội đồng thi chứng chỉ Ứng d ng  NTT của Trương Đại học Hạ 

Long.  

2. PH M  I  P DỤNG 

 Quy trình giải quyết Phúc khảo điểm thi Ứng d ng  NTT được thực hiện đối 

với Hội đồng và cá nhân học viên, học sinh, sinh viên ( sau đây gọi chung là học viên) 

đã dự thi chứng chỉ Ứng d ng  NTT tại Hội đồng thi  hứng chỉ Ứng d ng  NTT của 

trường Đại học Hạ Long và có nhu cầu phúc khảo điểm bài thi  (Trắc nghệm/ thực 

hành)  

3.  ĐỊNH NGHĨA  À  IẾT TẮT 

3. 1. Định nghĩa:  

3.1.1. Chứng chỉ ứng dụng CNTT là  hứng chỉ Quốc gia chứng nhận kỹ năng sử d ng 

 NTT đúng theo tiêu chuẩn do Bộ thông tin và Truyền thông quy định, được ban 

hành tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.  hứng chỉ có 02 cấp độ:  ơ bản và Nâng cao. 

3.1.2. Phúc khảo:  Phúc khảo điểm bài thi là khi học viên nhận được kết quả thi, mà 

cảm thấy người chấm thi chấm không đúng với số điểm mà học viên đã tính trước 

đó, thì học viên có thể làm đơn phúc khảo để xem lại kết quả chấm đã chính xác hay 

chưa. 

3.2. Viết t t:  

-  NTT:  ông nghệ thông tin  

- TT NNTH: Trung tâm Ngoại ngữ tin học 

- ĐHHL: Đại học Hạ Long  

- P : phúc khảo 

4. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

4.1. Nội dung công việc 

4.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục 
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4.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao 

 1. Đơn phúc khảo điểm bài thi  x  

4.3 Số lượng hồ sơ 

 01 bản 

4.4 Thời gian xử lí 

 05 ngày làm việc kể từ khi hết hạn nộp đơn phúc khảo  

4.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 Nơi tiếp nhận: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Nơi trả kết quả: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

4.6 Lệ phí 

 Không 

4.7 Quy trình xử lí công việc 

TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian 
Biểu mẫu/ 

 ết quả 

B1 
Tiếp nhận đơn phúc khảo.   

+ Nếu đơn chưa đảm bảo thì yêu 

cầu học viên sửa lại đơn.  

 

Nhân viên  

TT NNTH 

Trong giờ hành 

chính.  05 ngày 

sau khi công 

bố  Quyết định 

công nhận kết 

quả thi.  

M08.01.01 

B2 Thẩm định hồ sơ:  

+ Sau khi hết hạn nhận đơn phúc 

khảo, lập danh sách và hồ sơ phúc 

khảo trình LĐ trung tâm, chuyển 

sang B3 

 

Nhân viên 

TT NNTH 

½  ngày   

B3  iểm tra hồ sơ:  

+ Nếu đồng  , lập phiếu trình 

Lãnh đạo Trường ra quyết định 

thành lập hội đồng chấm P  

+ Nếu không đồng   chuyển về B2 

 

Lãnh đạo TT 

NNTH   

½  ngày M08.01.02 

B4  iểm tra phiếu trình và hồ sơ 

+ Nếu đồng   k  quyết định thành 

lập Hội đồng chấm P  

+ Nếu không đồng  , chuyển B3 

Lãnh đạo 

trường  

1 ngày  M08.01.03 

B5  hấm phúc khảo bài thi:   Thư k  

hội đồng bàn giao phiếu điểm, bài 

thi cho Ban chấm thi. Lập biên 

bản chấm phúc khảo và tổng hợp 

kết quả thi. Quy trình chấm phúc 

Hội đồng 

chấm P  
1 ngày  

M08.01.04 

M08.01.05 
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khảo được thực hiện tương tự như 

việc chấm bài lần 1, thực hiện theo 

điều 15 của Thông tư liên tịch số 

17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT.  

Sau khi kết thúc quy trình chấm 

P , chuyển bước 6 

B6 Xét kết quả phúc khảo 

 hủ tịch HĐ tổ chức họp xét kết 

quả chấm P . Thư k  lập biên bản 

xét kết quả.   

+ Nếu có học viên phúc khảo đạt 

kết quả cấp chứng chỉ, lập phiếu 

trình và Hồ sơ chuyển B7 

+ Nếu điểm bài thi không đạt kết 

quả cấp chứng chỉ, chuyển B8 

Hội đồng 

phúc khảo  

½ ngày  M08.01.06 

B7 Ra quyết định công nhận kết quả:  

LĐ trường kiểm tra Hồ sơ và 

phiếu trình.  

+ Nếu đồng  , k  Quyết định công 

nhận kết quả và cấp chứng chỉ  

+ Nếu không đồng  , chuyển B6 

Lãnh đạo 

trường   

1 ngày  M08.01.07 

B8 Thông báo kết quả:  

Trung tâm NNTH thông báo kết 

quả cho thí sinh bằng văn bản.    

Nhân viên 

Trung tâm 

NNTH 

Sau khi LĐ 

trường k  QĐ  

 

B9 In và cấp chứng chỉ:  

In và thực hiện quy trình cấp phát 

chứng chỉ theo quy định tại điều 

17 Thông tư 17/2016/TTLT-

BGDĐT-BTTTT  

Nhân viên 

Trung tâm 

NNTH 

½ ngày  

Phát CC trong 

giờ làm việc 

 

B10 Lưu trữ hồ sơ PK TT NNTH   

4.8 Cơ sở pháp lí 

 1. Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của 

Bộ Giáo d c và Đào tạo và Bộ Thông tin truyền thông quy định tổ chức thi 

và cấp chứng chỉ Ứng d ng công nghệ thông tin;  

2. Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/ 2018 của Bộ giáo d c và Đào 

tạo Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin 
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học;  

 

5. BIỂU M U 

TT Mã hiệu Tên  iểu m u 

1 M08.01.01 Đơn phúc khảo  

2 M08.01.02 Tờ trình thành lập Hội đồng chấm phúc khảo 

3 M08.01.03 Quyết định thành lập HĐ chấm phúc khảo 

4 M08.01.04 Biên bản chấm phúc khảo bài thi 

5 M08.01.05 Phiếu chấm điểm  

6 M08.01.06 Biên bản xét kết quả phúc khảo bài thi.  

7 M08.01.07 Quyết định công nhận kết quả phúc khảo và cấp chứng chỉ   

8 M08.01.08 Thông báo kết quả chấm phúc khảo  

 

6. HỒ SƠ LƯU TRỮ  

TT Tên tài liệu Nơi lưu Thời gian lưu 

1 Đơn phúc khảo điểm bài thi  NNTH 2 năm 

2 Tờ trình thành lập HĐ chấm P  NNTH 2 năm 

3 Quyết định thành lập HĐ chấm P  NNTH 2 năm 

4 Biên bản và bảng điểm chấm PK NNTH 2 năm 

5 Biên bản xét kết quả P  NNTH 2 năm 

6 
Quyết định công nhận kết quả và cấp 

chứng chỉ  ( nếu có)  
NNTH Vĩnh viễn 

7 
Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ 

( nếu có)  
NNTH Vĩnh viễn 
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