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UBND TỈNH BẮC GIANG 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:   533 /STTTT-CNTT 
V/v: tổ chức Hội thi Tin học cho cán bộ  

công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang năm 2017 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                   Bắc Giang, ngày 06  tháng 9 năm 2017 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban của Đảng và các đoàn thể tỉnh; 

- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, nhằm đẩy mạnh phong trào học tập, 

nghiên cứu ứng dụng CNTT trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của tỉnh để 

nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT phục vụ tốt công tác cải cách hành chính tại các 

cấp, các ngành, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức “Hội thi Tin học cho cán bộ 

công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang năm 2017”  với một số nội dung như sau: 

  1. Đối tượng dự thi:  

- Cán bộ chuyên trách CNTT hoặc được giao phụ trách CNTT tại các cơ quan, 

đơn vị: Mỗi cơ quan, đơn vị cử từ 01 đến 02 cán bộ.  

- Cán bộ không chuyên về CNTT: Mỗi đơn vị cử từ 01 đến 02 cán bộ.  

2. Thời gian thi:  

- Cán bộ chuyên trách thi buổi sáng: Từ 7 giờ 45 phút, ngày 29/9/2017. 

- Cán bộ không chuyên thi buổi chiều: Từ 13 giờ 45 phút, ngày 29/9/2017. 

3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Sở Thông tin và Truyền thông.  

Đề nghị thủ trưởng các các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện để cán bộ tham gia 

Hội thi (thể lệ Hội thi kèm theo công văn này); gửi danh sách đăng ký thi theo mẫu 

gửi kèm về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 16/9/2017 để tổng hợp.  

Thông tin khác xin liên hệ: đ/c Ngụy Thị Thúy An, Chuyên viên phòng CNTT, 

ĐT: (0204)2210.493, Email: anntt_stttt@bacgiang.gov.vn. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.  

Nơi nhận:    
- Lưu VT. 

Bản điện tử: 
- Như trên; 
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng VHTT các huyện, thành phố; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- BBT Website Sở (đăng VB); 
- Phòng CNTT, Hòa.  
 

GIÁM ĐỐC 
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UBND TỈNH BẮC GIANG 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bắc Giang, ngày  06  tháng 9 năm 2017 
 

THỂ LỆ  
 Hội thi Tin học cho cán bộ công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang  

 

Điều 1. Đối tượng dự thi 

 Cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan gồm: Văn phòng Tỉnh ủy, các 

Ban của Đảng và các đoàn thể tỉnh; các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các 

huyện/thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn, cụ thể:   

 1. Các Sở, cơ quan, ban, ngành của tỉnh mỗi đơn vị cử từ 02-04 cán bộ tham 

gia, gồm:  

- Từ 01-02 cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về CNTT (riêng đối với các 

đơn vị có Phòng hoặc Trung tâm CNTT cử 02 cán bộ); 

- Từ  01-02 cán bộ không chuyên về CNTT (không có bằng tốt nghiệp từ Cao 

đẳng CNTT trở lên). 

 2. UBND các huyện/thành phố mỗi đơn vị cử từ 03-04 cán bộ tham gia, gồm:  

- 01 cán bộ chuyên trách CNTT, 01 cán bộ được giao phụ trách CNTT tại Văn 

phòng HĐND&UBND huyện/thành phố;  

- Từ  01-02 cán bộ không chuyên về CNTT (không có bằng tốt nghiệp từ Cao 

đẳng CNTT trở lên).  

Điều 2. Nội dung và hình thức thi 

 1. Cán bộ chuyên trách về CNTT dự thi gồm:  

 - Thi trắc nghiệm trình độ chuyên môn: 

 + Thời gian: 60 phút 

 + Nội dung ôn thi: Phần cứng máy tính; mạng máy tính; bảo mật, an toàn an 

ninh thông tin; hệ điều hành Windows Server 2008... 

- Thi kiến thức quản lý nhà nước về CNTT:  

 + Thời gian: 120 phút 

 + Nội dung ôn thi: Nghị định 102/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư ứng dụng 

công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Nghị Quyết số 36-

NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công 

nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị quyết 

số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Khung kiến trúc Chính phủ điện 
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tử Việt Nam phiên bản 1.0; Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang 

phiên bản 1.0; Quyết định số 442/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh 

quy định phân cấp, ủy quyền thực hiện quản lý đầu tư ứng dụng CNTT trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 133/2015/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 quy định về 

việc gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 176/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy 

định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT trong các 

cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 330/2016/QĐ-UBND ngày 

9/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư 

số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch hành động số 3701/KH-

UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện Nghị quyết số 

36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử; các văn bản quản lý nhà nước khác 

về CNTT. 

 2. Cán bộ không chuyên về CNTT dự thi gồm:  

 - Thi trắc nghiệm: 

 + Thời gian: 60 phút 

 + Nội dung: Gồm các kiến thức chung về máy tính, phần cứng, hệ điều hành 

Windows 7, Tin học văn phòng (Office 2010), an toàn an ninh thông tin...  

 - Thi thực hành trên máy tính:  

 + Thời gian: 90 phút 

 + Nội dung: Thí sinh làm bài tập trực tiếp trên máy tính gồm các nội dung như:  

Kỹ năng sử dụng máy tính, kỹ năng sử dụng Tin học văn phòng (Office 2010), mạng 

Internet... 

Điều 3. Giải thưởng của Hội thi  

 1. Nguyên tắc xét giải thưởng: 

- Thí sinh được xét trao Giải thưởng phải đạt điểm các bài thi từ 50 điểm trở lên. 

 - Việc xếp giải theo kết quả điểm bài thi từ cao xuống thấp. Trường hợp thí 

sinh có tổng số điểm bằng nhau thì lựa chọn thí sinh có bài thi viết về QLNN (đối với 

cán bộ chuyên trách) hoặc thi thực hành (đối với cán bộ không chuyên) đạt điểm cao 

hơn. 

 2. Giải thưởng Hội thi: 

Giải thưởng Hội thi gồm 02 loại giải: Giải cho cán bộ chuyên trách về CNTT 

và không chuyên về CNTT. Ban Tổ chức tặng giấy khen và tiền thưởng cho các thí 

sinh đạt giải theo quy định. 

Điều 4. Kinh phí tổ chức hội thi 
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 - Các đơn vị tham gia dự thi tự túc kinh phí học tập, ôn luyện, kinh phí ăn nghỉ, 

phương tiện đi lại trong quá trình tham gia Hội thi. 

 - Các kinh phí liên quan đến công tác tổ chức Hội thi do Sở Thông tin và 

truyền thông lập và chi trả theo chế độ hiện hành.  

Điều 5. Hồ sơ đăng ký dự thi 

 - Công văn đăng ký dự thi của cơ quan, đơn vị. 

- Danh sách trích ngang của thí sinh (theo mẫu). 

 Hồ sơ đăng ký dự thi gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 

16/9/2017 theo địa chỉ: so_tttt_vt@bacgiang.gov.vn. 

Điều 6. Thời gian và địa điểm tổ chức thi 

- Thời gian: Buổi sáng  từ 7 giờ 45 phút ngày 29/9/2017 (đối với cán bộ 

chuyên trách); Buổi chiều từ 13 giờ 45 phút ngày 29/9/2017 (đối với cán bộ không 

chuyên) 

 - Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông. 

Điều 7. Điều khoản thực hiện 

 Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban tổ chức Hội thi, các 

đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện theo quy định. Trong quá trình 

thực hiện, nếu có vấn đề sửa đổi, bổ sung Ban tổ chức Hội thi sẽ xem xét, quyết 

định./. 
 

 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Minh Chiêu 
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Tên cơ quan: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                   Bắc Giang, ngày    tháng      năm 2017 

 
Kính gửi : Sở Thông tin và Truyền thông 

 
Danh sách đăng ký cán bộ tham gia “Hội thi Tin học cho cán bộ  

công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang năm 2017” 
 

Điện thoại 
STT Họ và Tên 

Năm sinh 
dd/mm/yyyy 

Chức 
vụ, đơn 

vị 

Trình độ 
 (ĐH, CĐ, 

TC) 

Ngành đào 
tạo CQ DĐ 

Email 

I 
Cán bộ chuyên trách 
CNTT 

       

1 Nguyễn Văn A        

... .....................        

II 
Cán bộ không chuyên về 
CNTT 

       

1 .....................        

  
 Thủ trưởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 
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