
 

        THÔNG BÁO 

Thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học 
 

Trường Đại học Hạ Long thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi chứng 

chỉ Ngoại ngữ, Tin học cụ thể như sau:  

I. CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN  

1. Thông tin chứng chỉ: Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin được 

cấp theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ 

Thông tin truyền thông; Đảm bảo quy định tại các Thông tư của Bộ Nội vụ và các 

Bộ ban ngành yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghiệp vụ 

chuyên môn, bổ nhiệm, xếp lương và thi tuyển công chức, viên chức, người lao 

động thuộc biên chế nhà nước, học sinh - sinh viên đảm bảo yêu cầu về chuẩn đầu 

ra về Tin học. Chứng chỉ do trường Đại học Hạ Long cấp.   

2. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh - 

sinh viên có nhu cầu ôn, thi và nhận chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản theo 

Thông tư 03/2014 của bộ Thông tin Truyền thông.  

3. Thời gian nhận hồ sơ và tổ chức thi: Liên tục nhận hồ sơ đăng ký dự 

thi vào các ngày làm việc trong tuần. Tổ chức thi định kỳ 02 lần / tháng vào ngày 

thứ bảy, chủ nhật tuần 2 và tuần 4 hàng tháng.  

4. Lệ phí thi và cấp chứng chỉ: 800.000/1học viên  

5. Hồ sơ đăng ký dự thi: 

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu)  

- Bản sao chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân 

- Hai (02) ảnh 4cm×6cm theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân được chụp 

không quá 06 tháng trước ngày đăng kí dự thi.   

6. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học trường Đại 

học Hạ Long  

Cơ sở 1: Phường Nam Khê - TP Uông Bí. Tel. 0359816538  

Cơ sở 2A: Phường Hồng Hải - TP Hạ Long. Tel. 02033812320 - 

0974024655 

II. CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH LINGUASKILL  

1. Thông tin chứng chỉ: Chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill do Cambridge 

cấp, đáp ứng các quy định của các thông tư 18/2021/TT-BGDĐT, 23/2021/TT-

BGDĐT, 17/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho việc tuyển sinh 

và đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, và giáo dục đại học. Chứng chỉ do REAP-
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Hevobooks là Đại diện Ủy quyền duy nhất bài thi Linguaskill của Cambridge tại 

Việt Nam cấp. Chứng chỉ Linguaskill có giá trị toàn cầu, dùng để xét tuyển đầu 

vào và đánh giá chuẩn đầu ra các trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ; ứng viên dự 

tuyển vào các cơ quan nhà nước, ngân hàng, doanh nghiệp.  

2. Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; 

Nghiên cứu sinh, học viên cao học, du học sinh, sinh viên và cá nhân có nhu cầu 

được đánh giá năng lực ngoại ngữ hoặc có nhu cầu được cấp chứng chỉ ngoại ngữ 

theo Khung năng lực tham chiếu 6 bậc Châu Âu. 

3. Đơn vị tổ chức thi: Công ty Cổ phần Anh ngữ Quốc tế Cambridge.  

4. Địa điểm thi: Trường Đại học Hạ Long, cơ sở 2 phường Hồng Hà, 

TP Hạ Long. 

5. Thời gian nhận hồ sơ và tổ chức thi: Tiếp nhận hồ sơ từ ngày 

25/6/2022 đến 10 ngày trước khi tổ chức kì thi. 

Thời gian tổ chức thi tại Đại học Hạ Long:  

Đợt 1: Ngày 23/7/2022 

Đợt 2: Ngày 20/8/2022 

6. Lệ phí:  

- Lệ phí thi bài thi 4 kỹ năng để cấp chứng chỉ: 1.800.000đ/ thí sinh. 

- Lệ phí thi riêng lẻ bài thi Nghe – Đọc: 800.000đ/ thí sinh. 

7. Hồ sơ đăng ký dự thi:  

- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu)  

- 04 ảnh thẻ 3×4 (chụp không quá 6 tháng trước ngày đăng ký dự thi).  

- 01 bản sao có công chứng một trong những giấy tờ tuỳ thân c n hiệu lực: 

Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, thẻ học sinh (với đối 

tượng dự thi là học sinh tiểu học hoặc trung học cơ sở). 

8. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: 

Văn ph ng tuyển sinh bài thi Linguaskill, Trường ĐH Hạ Long, cơ sở 2A, 

phường Hồng Hải, TP Hạ Long. ĐT:  0333 812 320 -  0943 125 515 . 

Trường Đại học Hạ Long trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 

- Các Sở, ban , ngành; 
- Các cơ quan, đơn vị, trường học; 

- UBND các xã, phường; 

- Ph ng GDCN-GDTX các huyện, thị xã, 

TP;  

- Lưu VT, TTNN-TH. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Trung Vỹ 
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