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CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phñc
Ha Nói, ngày4'fj tháng 10 nám 2020

chrng chi irng diing CNTT

KInh gui: Truông Dti h9c Mo - Dja chit
Ciic Quán 1 cht luçmg nhn dugc Báo cáo s 557/BC-MDC ngày 09 tháng
10 nàm 2020 cüa Truông Dai hçc Mo - Dja chat ye cong tác to chüc sat hach vá
cap chirng chi 1rng diing cong ngh thông tin. Cc Quán i chat krng có kiên
nhu sau:
1. Can c1r tài 1iu Tnthng Dai h9c Mo - Dja cht glri kern Báo cáo so
557/BC-MDC, Trung tam Ngoi ngU - Tin h9c HUMG thuc Tnthng Dii hQc
MO - Dia chat dü diêu kin to chrc sat hach, cap chirng chi 1rng diing cOng ngh
thông tin co ban theo quy djnh tai Thông tu lien tjch sO 17/2016/TTLT-BGDDTBTTTT ngày 21 tháng 6 näm 2016 cüa B tru&ng B Giáo dçic và Dào tto,
B truâng Bô Thông tin và Truyên thông quy dnh hoat dng to chuc thi va cap
chirng chi ung diing cong ngh thông tin.
2. Dê nghj Tru?ing Dai h9c Mo - Dja chat:
a) Chi dao Trung tam t chic sat hach, cp chü'ng chi ing ding cong ngh
thông tin co ban theo dáng quy djnh tai Thông tir lien tjch so 17/201 6/TTLTBGDDT-BTTTT.
b) Thrc hin in phôi chirng chi và quãn 1 cp, phát chirng chi theo quy
dnh tai Thông tu so 21/2019/TT-BGDDT ngày 29 tháng 11 närn 2019 cüa B
truâng B Giáo diic vá Dào tao ban hánh Quy chê quân 1 bang tot nghip trung
hQc co su, bang tot nghip trung hQc phô thông, bang tOt nghip trung cap six
phm, bang tot nghip cao dàng six phm, van bang giáo dçic dai hQc và chüng
chi cüa h thông giáo dic quOc dan.
c) Thc hin ch d báo cáo theo quy djnh hin hành./.
Noi n/i In:
- Nhi trén;
- Luu: VT, QLVBCC.
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