
Bộ THỚNGTIN VÀ TRUYÉN THÔNG CỘNG HÒA XÀ Hộ. CHỦ NGHIa vm  NAM 

SỐ: JÍEf/BTTTT - CNTT Độc lập - Tự do . Hạnh phủc

v/v -siriB*nhặn Hà Nộ€- ******12—
Kinh gửi: Bộ Nội vụ

Phúc đáp công văn số 5 156/BNV-CCVC ngày 01/12/2014 của Quý Bộ vẻ 
viẹc hướng dẫn nội dung xác nhận chứng chỉ tin học» Bộ Thỏng tin và Truyền 
(hông có ý kiến nhir sau:

1. I hông tir sỏ 03/2014/Tĩ -BTTTT ngày 11/3/2014 quy định Chuẩn kỳ nảng 
sử dụng CN1 I được ban hành nhầm cụ thể hóa các yêu cầu về kiến thức lý thuyết, 
kỹ nàng thực hành đỏi với mồi cá nhân tronc, việc sử dụní» CNTT; Đàm bảo tinh 
nhắt quán trong xây dựng chương trình, đào tạo, bồi dường, kiểm tra, đánh giá 
năng lực sư dụng C N T Iệ. ỉ rên cơ sỡ yêu cầu kiền thức, kỹ nâng cằn đạt quy định 
tại I hỏng tir, các cơ  quan, ilưn vị cỏ ihê chủ động nghiên cứu, áp dụng theo mục 
đích và nhu cẩu cụ thể cua minh.

2. Vè viyc \á c  vl‘ẳứne. chi tin học văn phòng:

- Clurọn; ĩrmh Un \'ẵọc ứng dụng A,B,C được ban hành kèm theo Ọuyét định 
số 21/2000/Q{->“BGD& lẳ)T ngày 3/7/2000 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Gần 15 nám qua, các ứng dụng về CNTT đã thay đồi rắt nhiều, trình độ sử dụng 
CNTT trong nước cùng được nâng cao. Do đó, chứng chi tin học văn phòng trinh 
độ A,B không còn phù hợp, không đạt các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng quy định 
tại Thông tư 03/2014/TT-BT1TT.

- Căn cứ  Danh mục đào tạo, giáo đục cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban 
hành kèm theo văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BGDĐT ngày 08/5/2014 của Bộ 
Giảo dục và Đào tạo (hợp nhất 2 Thông tư 14/2010/TT-BGDĐ T ngày 27/4/2010 
và Thông tư 3 2 /2 0 13/TT-BGDĐT ngày 05/8/2013), Bộ T hông tin và Truyền thông 
cho rẳng cỏ thề cỏng nhận nhừng người tốt nghiệp các mâ ngành đào tạo sau dây 
thỏa mãn các yêu cầu của Chuẩn kỹ năng sử dụng C N T T  cơ bàn theo Thỏng tư 
03 /2014/TT-BTTTT (xếp  theo thử tự m ã ngành từ  nhỏ đến lớn):

Cao đang Đại học
Mẫ ngành Tên ngành Mã ngành Tên ngành
51140210 Sư phạm Tin học 52140210 Su phạm Tin học
51320104 Trayén thông da phương tiện 52320104 Truyên thônp đa phương tiện
51340405 Hệ thống thông tin quản lý 52340405 Hệ thông thông tin quản lý

Công nphệ truyẻnthông51340406 Công nghệ truycn thông 52340406



1 51480101 Khoa học máy tính 52460112 Toán ửnR dụng
51480102 Truyền thông và mạng máy tỉnh 52480101 Khoa học máy tinh 1
51480104 Hvế thông thông tin 52480102 Truyền thông và mạng máy tinh \
51480201 Công nghệ thông tin 52480103 Kv T h m ìt phân mềm 1
51480202 Tin học ứng dụng 52480104 ị lê thong thông tin .
51510304 Cône nghệ kỹ thuật máy tính 52480201 CỎIỊR nÈhệ thông tin

52510304 rô n o  nghê kỳ thuật mảy tinh
52520214 Kỹ thuật máy tính 1

3. về danh mục chứng chi tin học đào tạo dạt Chuẩn kỷ năng sir dụng C N 1 1 ẽ.

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang chủ tri nghiên cửu, xây dụng 
vân bản quy định về sát hạch, cấp chứng chỉ đạt Chuẩn kỷ năng sử  dụng CNT I 
theo Thông tư  03 /2014/TT-BTTTT, dự kiến ban hành vảo đằu năm  2015. D ự thảo 
văn bản này sẽ được gửi xin ý kiến Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan. Bộ ĩ  hông 
tin và T ruyền thông đề nghị Quý Bộ quan tâm gỏp ý kiến, dồng thời phôi hợp 
tiicn khai áp dụng  các quy định cùa văn bân trong việc tuyển  dụng, nãng ngạch, 
tháng hạng, luân chuyển, bổ nhiệm  công chức, viên chức.

T rân irọng./.

KT. B ộ  TRƯ Ờ N G
Nơi nhận: __T H Ứ  TRƯ Ờ N G
- N h ư  trên;
- I3Ộ trường Nguyễn Bắc Son (để b/c);
- Lưu: VT. CNTT.

N guyễn  M inh  H ồng


