UBND HUYỆN BA VÌ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số: 185 /PGDĐT
V/v tổ chức thi kỹ năng CNTT dành cho
CBQL, GV, NV ngành GDĐT Ba Vì
năm học 2020-2021

Ba Vì, ngày 19 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, TH, THCS, PTCS.
Căn cứ kế hoạch số 950/KH-PGDĐT ngày 14/12/2020 của Phòng GDĐT về
việc tổ chức Ngày hội công nghệ thông tin lần thứ 5 ngành GDĐT huyện Ba Vì;
Căn cứ Hướng dẫn số 44/PGDĐT ngày 08/01/2021 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo Ba Vì về việc Hướng dẫn thi kỹ năng CNTT dành cho cán bộ, giáo viên và
nhân viên tham dự ngày hội CNTT lần thứ 5;
Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Vì thông báo một số nội dung tổ chức kỳ thi
kỹ năng Công nghệ thông tin dành cho CBQL, giáo viên, nhân viên Ngành GDĐT
Ba Vì năm 2021 như sau:
1. Thời gian và địa điểm tổ chức
- Thời gian thi:
+) Buổi sáng ngày 02/03/2021 (thi kỹ năng CNTT Giáo viên):
Ca 1: 7h45 thí sinh vào phòng thi (7h30 thí sinh từ số báo danh GV01 đến số
báo danh GV56 có mặt tại phòng chờ để nghe phổ biến quy chế thi và làm các thủ
tục dự thi).
Ca 2: 9h55 thí sinh vào phòng thi (9h30 thí sinh từ số báo danh GV57 đến số
báo danh GV111 có mặt tại phòng chờ để nghe phổ biến quy chế thi và làm các
thủ tục dự thi).
+) Buổi chiều ngày 02/03/2021 (thi kỹ năng CNTT CBQL):
Ca 1: 13h25 thí sinh vào phòng thi (13h15 thí sinh từ số báo danh CBQL01
đến số báo danh CBQL56 có mặt tại phòng chờ để nghe phổ biến quy chế thi và
làm các thủ tục dự thi).
Ca 2: 15h25 thí sinh vào phòng thi (15h00 thí sinh từ số báo danh CBQL57
đến số báo danh CBQL112 có mặt tại phòng chờ để nghe phổ biến quy chế thi và
làm các thủ tục dự thi).

+) Buổi sáng ngày 03/03/2021 (thi kỹ năng CNTT nhân viên):
Ca 1: 7h45 thí sinh vào phòng thi (7h30 thí sinh từ số báo danh NV01 đến số
báo danh NV48 có mặt tại phòng chờ để nghe phổ biến quy chế thi và làm các thủ
tục dự thi).
Ca 2: 9h55 thí sinh vào phòng thi (9h30 thí sinh từ số báo danh NV49 đến số
báo danh NV97 có mặt tại phòng chờ để nghe phổ biến quy chế thi và làm các thủ
tục dự thi).
- Địa điểm: Trường THCS Phú Sơn - Ba Vì - Hà Nội
2. Nội dung chuẩn bị
2.1. Đối với các trường MN, TH, THCS, PTCS.
* Đối với ban giám hiệu:
- Thông báo tới cán bộ, giáo viên, nhân viên dự thi thời gian và địa điểm thi kỹ
năng CNTT ngành GDĐT Ba Vì năm 2021
- Công tác phối hợp chuẩn bị máy tính: Các trường MN, TH, THCS thuộc các
xã: Thái Hòa, Phú Sơn, Vật Lại, Vạn Thắng, Đồng Thái, Phú Đông, Phong Vân
mỗi trường chuẩn bị 01 máy tính nộp tại trường THCS Phú Sơn trong ngày
24/02/2021.
* Đối với thi sinh dự thi:
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên dự thi các nội dung dành cho CBQL, dành cho
giáo viên và nhân viên có mặt tại trường THCS Phú Sơn theo từng ca thi (Có danh
sách ca thi kèm theo)
- Thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ dự thi dán ảnh có xác
nhận của nhà trường để xuất trình khi vào phòng thi; tai nghe (đối với giáo viên).
Mỗi thí sinh mang 1 USB để lưu bài thi và nộp cho ban giám khảo sau khi hết giờ
làm bài thi (USB có dán bên ngoài số báo danh dự thi).
* Chú ý: Thí sinh làm bài dự thi không điền bất cứ thông tin cá nhân của mình
vào bài dự thi, thí sinh nào vi phạm bài thi sẽ bị hủy.
2.2. Đối với trường THCS Phú Sơn.
- Chuẩn bị 02 phòng máy tính, mỗi phòng 30 máy tính;
- Nhà trường chuẩn bị một số điều kiện phục vụ cho kỳ thi kỹ năng CNTT
dành cho CBQL, giáo viên, nhân viên năm 2021: khẩu hiệu, loa máy, chuẩn bị hội
trường (2 phòng chờ), ghế ngồi cho CB, giáo viên, nhân viên dự thi.

- Phối hợp với Phòng GDĐT nhận máy tính từ các trường để bổ sung vào
phòng máy, phối hợp rà soát, cài đặt, niêm phong phòng máy, niêm yết phòng thi
chuẩn bị cho hội thi đảm bảo đúng quy chế.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà trường nghiêm túc thực hiện và tạo
điều kiện hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi kỹ năng CNTT ngành
GDĐT Ba Vì đạt kết quả tốt nhất. Những vấn đề chưa rõ, các trường báo cáo về
Phòng GDĐT qua Tổ CNTT (đ/c Thảo nhận) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- LĐ Phòng GDĐT
- Lưu: VT, đ/c Thảo.

