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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 135/BC-SGDĐT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 24 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
V/v báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông
tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTTngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông.
I. Cở sở pháp lý
- Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24 tháng
08 năm 2018 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại
ngữ, tin học;
- Quyết định số 821/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 03 năm 2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về quản lý việc in, cấp phôi bằng tốt nghiệp
trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và phôi chứng chỉ của hệ thống
giáo dục quốc dân tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ
Thông tin và Tuyền thông về việc Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông
tin;
- Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Tuyền thông về việc Quy định tổ chức thi và
cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;
- Công văn số 5569/UBND-VP ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu về việc triển khai Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày
21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ thông tin và Truyền thông.
II. Nội dung báo cáo
Năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Sở GDĐT) tiếp tục
triển khai Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Tuyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo xin
được báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư
liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT, cụ thể như sau:
1. Đặc điểm, tình hình của trung tâm sát hạch
Tại thời điểm báo cáo, Sở GDĐT đã cấp phép tổ chức thi, cấp chứng chỉ cho 03
Trung tâm sát hạch:
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1.1. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Vũng Tàu:
- Được Sở GDĐT cấp phép tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo
Quyết định lần 01 số 1026/QĐ-SGDĐT ngày 05/12/2016; Quyết định cho phép tiếp
tục sát hạch lần 02 số 73/QĐ-SGDĐT ngày 11/01/2019; Quyết định cho phép tiếp tục
sát hạch lần 03 số 1121/QĐ-SGDĐT ngày 24/12/2020;
-

Nội dung: tổ chức thi, cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản;

- Địa chỉ số 565 Trương Công Định, Phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà RịaVũng Tàu;
-

Giám đốc bà: Hồ Thị Thu Mai - Điện thoại: 0907838760.
1.2. Trung tâm Tin học & Ngoại Ngữ Quốc tế Á châu

- Được Sở GDĐT cấp phép tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo
Quyết định lần 01 số 51/QĐ-SGDĐT ngày 17/01/2017; Quyết định cho phép sát hạch
tại chi nhánh 1 số 513/QĐ-SGDĐT ngày 07/16/2018; Quyết định cho phép tiếp tục sát
hạch lần 02 số 254/QĐ-SGDĐT ngày 01/04/2019;
-

Nội dung: tổ chức thi, cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản;

- Địa chỉ số 34 Tôn Thất Tùng, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu; Chi nhánh 1 đặt tại số A7 Khu phố Vạn Hạnh, thị xã Phú Mỹ, tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu;
-

Giám đốc ông: Nguyễn Quốc Hòa - Điện thoại: 0967709839.
1.3. Trung tâm Tin học Long Vinh

- Được Sở GDĐT cấp phép tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản
lần 01 theo Quyết định số 134/QĐ-SGDĐT ngày 29/03/2022;
-

Nội dung: tổ chức thi, cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản;

- Địa chỉ số 463 đường Trương Công Định, phường 7, thành phố Vũng Tàu, ,
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
-

Giám đốc bà: Bùi Thị Thơm - Điện thoại: 0933411808.

2. Số liệu tổng hợp kết quả tổ chức thi và cấp phát chứng chỉ
Tổng số các khóa thi 06 tháng đầu năm 2022 là 04 khóa thi:
- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Vũng Tàu: 04 khóa thi gồm các khóa thi ngày
26_27/02/2022, 27/03/2022, 24/04/2022 và 15/05/2022; Tổng số thí sinh đã tham gia
đăng ký dự thi là 642 thí sinh; Tổng số thí sinh đủ điều kiện cấp chỉ ứng dụng CNTT
cơ bản là 550; Tỉ lệ Đạt chứng chỉ chiếm 86%; Sở GDĐT đã tiến hành tổ chức kiểm
tra, đánh giá chất lượng các khóa thi trên, đảm bảo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi
của các thí sinh dự thi;
- Trung tâm Tin học & Ngoại Ngữ Quốc tế Á châu: Do tình hình dịch bệnh
Covid-19 kéo dài, từ năm 2020 đến nay không tổ chức sát hạch;
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-

Trung tâm Tin học Long Vinh: Mới được cấp phép, chưa được tổ chức sát

hạch;
3. Dự kiến kế hoạch tổ chức thi và cấp chứng chỉ các đợt tiếp theo
Sở GDĐT tiếp tục triển khai nội dung Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLTBGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Tuyền
thông về việc Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
theo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo và theo kế
hoạch đăng ký của các trung tâm sát hạch. Tuy nhiên, Sở GDĐT sẽ báo cáo Cục
QLCL Bộ GDĐT sau khi đã rà soát điều kiện thực tế đáp ứng sát hạch và được sự cho
phép tổ chức sát hạch từ Cục QLCL Bộ GDĐT.
4. Đề xuất, kiến nghị
Đề nghị Cục QLCL Bộ GDĐT xem xét nội dung công văn 1648/SGDĐT-TCCB
ngày 10/06/2022 của Sở GDĐT về việc báo cáo công tác kiểm tra Tổ chức thi, cấp
Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản tại Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học
Vũng Tàu (Nội dung báo cáo đã nộp về Cục QLCL Bộ GDĐT) và tiếp tục cấp phôi
chứng chỉ cho các khóa thi đã diễn ra vào các ngày 27/03/2022, 24/04/2022 và
15/05/2022 (Phòng QLCL Sở GDĐT đã có Tờ trình xin phôi chứng chỉ).
Trân trọng báo cáo./.
nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục QLCL Bộ GDĐT;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở TTTT (phối hợp);
- Đơn vị trực thuộc Sở;
- Các phòng GD&ĐT;
- Cơ quan Sở (để biết);
- http://bariavungtau.edu.vn/;
- Lưu: VT, QLCL, Thanh tra.
GDTrHTX, TCCB, Trieupn.

GIÁM ĐỐC

Trần Thị Ngọc Châu

