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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt kết quả thi cấp chứng chỉ  

ứng dụng công nghệ thông tin trình độ cơ bản  
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH 
 

Căn cứ 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 về việc 

Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; 

 Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình; 

 Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ 

thông tin trình độ cơ bản tại Tờ trình số 149/TTr-HĐTCNTT ngày 14/11/2019 về 

việc đề nghị phê duyệt kết quả thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin trình 

độ cơ bản, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả thi và công nhận 232 thí sinh (có danh sách kèm 

theo) đạt yêu cầu cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin trình độ cơ bản tại 

Hội đồng thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin trình độ cơ bản theo Quyết 

định số 551/QĐ-SGDĐT ngày 05/11/2019 của Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình. 

Điều 2. Giao Giám đốc Trung tâm GDTX,Tin học và Ngoại ngữ tỉnh 

Ninh Bình thực hiện việc cấp chứng chỉ cho các thí sinh có tên tại Điều 1 theo 

qui định hiện hành và công khai thông tin về danh sách thí sinh được cấp chứng 

chỉ trên trang thông tin điện tử của Trung tâm. 

Điều 3. Trưởng phòng GDTX, Chủ tịch Hội đồng thi, Giám đốc Trung 

tâm GDTX,Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Ninh Bình, các cá nhân có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                       

- Như điều 3; 

- Đ/c Giám đốc Sở GD&ĐT (để b/c); 

- Lưu: VT, GDTX. Tr/03 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Đỗ Văn Thông 
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