CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Kính gửi: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC TỈNH GIA LAI
Căn cứ Quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT
Ảnh
3x4
(Ảnh mới, không
dính dấu, dính
mực, không quá
6 tháng)

ban hành theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTTL-BGDĐT-BTTTT ngày
21 tháng 06 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng
Bộ Thông tin và Truyền thông;
Tôi tên là: .............................................................................................
Ngày sinh: ............................................................................................
Nơi sinh: ...............................................................................................
Số CMND (hoặc giấy tờ khác theo quy định): .....................................
ngày cấp ................................. nơi cấp ..................................................
Địa chỉ: ..................................................................................................
Điện thoại: .............................. Dân tộc: .................... Giới tính:............
Tôi đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (cơ
bản/nâng cao) ……………………………, khóa thi ngày ……/……/20….,
Tại Hội đồng thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Trung
tâm ngoại ngữ và tin học tỉnh Gia Lai.
Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về tổ chức thi và cấp chứng
chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
Gia Lai, ngày ..... tháng ..... năm 20……
Người đăng ký dự thi
(Ký, ghi rõ họ tên)

……………………………

Ảnh
3x4
(AÛnh daùn
Phieáu döï thi
như trên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ ÔN TẬP THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN CƠ BẢN KHÓA NGÀY ….../…../20…..

Kính gửi: GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC TỈNH GIA LAI

Tôi tên: ....................................................................................................................
Sinh ngày …… tháng ….. năm ………... Nơi sinh ..............................................
Địa chỉ ........................................................ Điện thoại ...........................................
Kính đề nghị Trung tâm ngoại ngữ và tin học tỉnh Gia Lai cho tôi tham gia ôn
tập thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (cơ bản/nâng cao)……………………,
khóa thi ngày .…. tháng …. năm 20…...
Tôi thống nhất mức thu tiền ôn tập và thi là:
 CNTT cơ bản: 1.150.000đ (Một triệu một trăm năm mươi ngàn đồng).
 CNTT nâng cao: 1.400.000đ (Một triệu bốn trăm ngàn đồng).

Gia Lai, ngày ….. tháng …… năm 20……
Người viết đơn

…………………………………………

