
 

 

 

THÔNG BÁO 
(Về việc chiêu sinh lớp ứng dụng CNTT căn bản  

và lớp luyện thi ứng dụng CNTT căn bản) 

 

Căn cứ nhu cầu học tập của học viên và năng lực đào tạo của nhà trường; 

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận thông báo chiêu 

sinh các lớp như sau: 

I. LUYỆN THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CĂN BẢN 

1. Đối tượng tham gia: 

 - Các cán bộ, nhân viên, sinh viên có trình độ CNTT tương đương chứng chỉ 

A có nhu cầu được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT căn bản để phục vụ cho nhu cầu 

công việc, học tập theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 - Điều kiện học: Học viên phải đạt trình độ tương đương chứng chỉ A  

2. Mục tiêu:  

- Hệ thống & ôn tập kiến thức của chương trình ứng dụng CNTT căn bản. 

- Đủ kiến thức để đăng ký dự thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT căn bản theo quy 

định hiện hành.  

3. Thời gian – học phí: 

- Thời gian học: 4 buổi (có lớp học ngoài giờ) 

- Tổng số giờ: 18 giờ, học trực tiếp trên máy 

- Học phí: 670.000 VNĐ/khóa 

II. ỨNG DỤNG CNTT CĂN BẢN (TIN HỌC CĂN BẢN) 

1. Đối tượng tham gia: 

- Học viên đang bắt đầu những trải nghiệm về Tin học 

- Học viên muốn hệ thống lại kiến thức cơ bản trong Tin học 

- Học viên mong muốn cập nhật những kiến thức Tin học đang được sử dụng. 

2. Kết quả đạt được: 

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng: 

- Nắm vững kiến thức cơ bản về máy tính; 

- Xử lý thuần thục các thao tác làm việc và tiện ích trên môi trường windows; 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

TRƯỜNG TCN KINH TẾ - KỸ THUẬT 

CÔNG ĐOÀN BÌNH THUẬN 

Số:06/TB-TCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bình Thuận, ngày 24 tháng 02 năm 2020 



- Soạn thảo và trình bày văn bản chuyên nghiệp với Microsoft Word; 

- Tạo lập và trình bày các bảng tính trong Excel; 

 - Hiểu rõ và biết cách ứng dụng trong thực tế các hàm và công thức tính toán 

trên Excel; 

- Xây dựng các bài trình chiếu chuyên nghiệp với PowerPoint ; 

- Hiểu rõ về mạng máy tính, hệ điều hành Windows; 

- Thao tác nhanh chóng trên Internet nhằm tiếp cận dễ dàng khoa học kỹ thuật 

mới; 

- Đủ kiến thức để đăng ký dự thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT căn bản theo quy 

định hiện hành. 

3. Thời gian - học phí: 

- Thời gian học: 3 tuần – 5 tuần – 12 tuần (linh động theo từng đối tượng tham 

gia lớp học) 

- Tổng số giờ: 60 giờ, học trực tiếp trên máy 

- Học phí: 1.300.000VNĐ/khóa  

Thời gian chiêu sinh và địa điểm đăng ký: 

- Thời gian chiêu sinh: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/3/2020 

- Địa điểm đăng ký:  Trung tâm Tuyển sinh & Quan hệ Doanh nghiệp – 

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận.  

Đ/c: 417 Trần Hưng Đạo, Tp.Phan Thiết, Bình Thuận; Điện thoại: 

0252.3829342; 3827401/. 

 

                 

 

 

       
 


