
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN 

 

Số:         /2022/VHU/TB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 03 năm 2022 

 

THÔNG BÁO  

V/v Tổ chức thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản  

Lần thứ 01 năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Trung tâm Công nghệ thông tin Trường Đại học Văn Hiến thông báo lịch thi chứng 

chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản lần thứ 01 năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí 

Minh, như sau: 

1. Thời gian, địa điểm: 

1.1. Thời gian: 

+ Phần thi lý thuyết : bắt đầu lúc 8h30, sáng ngày 09/4/2022 

+ Phần thi thực hành : bắt đầu lúc 09h10, sáng ngày 09/4/2022  

1.2. Địa điểm: 624 Âu Cơ, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

2. Đối tượng tham dự:  

- Sinh viên Trường Đại học Văn Hiến có nhu cầu lấy chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ 

thông tin Cơ bản để đủ điều kiện về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trước khi xét tốt 

nghiệp theo quy định của Trường. 

- Các cá nhân có nhu cầu thi và nhận chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ 

bản. 

3. Lệ phí thi: 600.000đ/học viên 

4. Hình thức thi: thi trực tiếp tại phòng máy của Trường. 

5. Hồ sơ đăng ký thi gồm có:  

- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu): 01 bản; 

- Phiếu dự thi (theo mẫu): 01 bản; 

- Photocopy Chứng minh nhân dân (CMND)/Căn cước công dân (CCCD): 01 bản; 

- Ảnh thẻ cá nhân (cỡ 3x4, có ghi họ tên, ngày sinh vào mặt sau ảnh): 02 ảnh. 

6. Đăng ký và nộp lệ phí thi: 

Thí sinh đăng ký và nộp lệ phí tại Trung tâm Chăm sóc Người học trường Đại học 

Văn Hiến. Địa chỉ: 613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP.HCM (hoặc có thể 

liên hệ Fanpage trên Facebook: Trung tâm Công nghệ thông tin Trường đại học Văn Hiến 
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để được hỗ trợ đóng lệ phí thi bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng), cụ thể như 

sau. 

- Đơn vị nhận: TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN 

- STK: 0686 8613 3333 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 

(Sacombank) - Chi nhánh Quận 10 - TP HCM 

- Nội dung nộp tiền: <MSSV>, <Họ tên>, <Lệ phí thi THUD> 

Mọi thông tin liên quan, học viên vui lòng liên hệ Trung tâm Công nghệ thông tin 

Trường đại học Văn Hiến; điện thoại tư vấn (hotline): 037 361 0333 (anh Hải)./. 

Lưu ý:  

- Trường hợp dịch bệnh tại TP.HCM diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến việc tổ chức 

thi trực tiếp tại trường, Trường sẽ gửi email thông báo đến thí sinh trước 3-4 ngày về việc 

thay đổi hình thức thi (nếu có). 

 - Thí sinh phải chuẩn bị các giấy tờ liên quan (thẻ Sinh viên hoặc giấy Chứng minh 

nhân dân hoặc Căn cước công dân) để xuất trình cho Cán bộ coi thi trước khi được đăng 

nhập hoặc vào phòng thi.  

Nơi nhận: 

- Thường trực HĐT (để b/c); 

- Các Khoa; Phòng TCKT; 

-Trung tâm: CNTT; CSNH; TS&TT; 

- Sinh viên các khóa;  

- Lưu: VT, KT&ĐBCL. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

TS. Từ Minh Thiện 
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