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THÔNG BÁO 
Tổ chức cuộc thi Tin học văn phòng Đại học Lâm nghiệp 2017 (MOSVNUF) 

  

 

Thực hiện lễ phát động cuộc thi MOSWC 2017 tại Việt Nam và Công văn số 55/IIG-

MKT ngày 06/02/2017 của Ban tổ chức về việc tham gia cuộc thi Vô địch tin học Văn 

phòng quốc gia và thế giới MOSWC 2017 (do B  GD&ĐT, IIG Việt  am, Tập đoàn Viễn 

thông Quân đ i Viettel và Báo tuổi trẻ phối hợp đồng tổ chức). 

Để nâng cao kiến thức cho học sinh, sinh viên và cán bộ trẻ Trường Đại học Lâm 

nghiệp tiếp cận các kỹ năng về tin học văn phòng theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phục vụ 

hiệu quả cho công tác học tập, nghiên cứu và đáp ứng nhu cầu công việc thực tế. Trường 

Đại học Lâm nghiệp thông báo tổ chức cuộc thi Tin học văn phòng Đại học Lâm nghiệp 

năm 2017 (MOSVNUF 2017), cụ thể như sau: 

1. Đối tượng tham gia  

Cán bộ viên chức (đặc biệt là cán bộ trẻ) và Học sinh, Sinh viên Trường Đại học 

Lâm nghiệp. 

2. Nội dung thi 

Microsoft Word 2013; Microsoft Excel 2013; Microsoft PowerPoint 2013. 

3. Hình thức thi 

Đánh giá các kỹ năng sử dụng chương trình tin học văn phòng trên Microsoft Office 

2013 thông qua phần mềm Certiprep MOS trực tuyến. Thời gian thi 50 phút; Thang điểm 

1000; Ngôn ngữ sử dụng tiếng Anh. 

4. Thời gian đăng ký và dự thi 

- Thời gian đăng ký: Trước ngày 20/3/2017. Thí sinh nộp Phiếu đăng ký theo mẫu tại 

một trong hai địa chỉ: 

+ Bộ môn tin học - Tầng 2, nhà T2 (ông Trần Xuân Hòa, ĐT: 0979 241 202) 

+ Phòng Khoa học và Công nghệ - Phòng 510, Nhà A2 (ông Trần Hải Long, ĐT: 

0983 84 08 08, E-mail: longlnxh@gmail.com) 

- Ban tổ chức phối hợp với Bộ môn tin học sẽ tổ chức hướng dẫn thể lệ cuộc thi và tổ 

chức ôn luyện trên phần mềm Certiprep MOS trực tuyến cho thí sinh dự thi từ 20/3-

28/3/2017 (lịch cụ thể sẽ thông báo qua E-mail cho các thí sinh tham gia) 

- Thời gian thi: Dự kiến từ 30/3/2017. 

- Địa điểm ôn luyện và tổ chức thi: Nhà T2 

Thông tin và mẫu đăng ký được đăng tải trên website: http://khcn.vnuf.edu.vn.  
 

 

Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng (để b/c); 

- Các đơn vị trong trường; 

- Các lớp HSSV; 

- Lưu VT, KHCN. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

(đã ký) 

 

 

Phạm Văn Chương 
 



 
 

 

 

 

 

  

     MOSVNUF 2017       MOSWC 2017 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

Tham gia cuộc thi Tin học văn phòng Đại học Lâm nghiệp 2017 

(MOSVNUF 2017) 

 

 

1. Họ và tên:…………………………………….. Giới tính: ..............................  

2. Đơn vị (cán bộ): ...............................................................................................  

3. Lớp (HSSV):……………………Khoa/Viện/Ban ..........................................  

3. Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................  

4. Số CMND/Căn cước: .......................................................................................  

5. Điện thoại liên hệ: ............................................................................................  

6. E-mail: .............................................................................................................  

7. Môn đăng ký tham dự (tích dấu X vào ô đăng ký): 

 

       Word 2013                         Excel 2013                    PowerPoint 2013 

 

 
        NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

        (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 
 

 

Ghi chú: 

- Thời gian đăng ký: Trước ngày 20/3/2017. Thí sinh nộp Phiếu đăng ký theo mẫu tại: 

+ Bộ môn tin học - Tầng 2, nhà T2 (ông Trần Xuân Hòa, ĐT: 0979 241 202) 

+ Phòng Khoa học và Công nghệ - Phòng 510, Nhà A2 (ông Trần Hải Long, ĐT: 0983 

84 08 08, E-mail: longlnxh@gmail.com) 

- Thời gian thi: Dự kiến từ 30/3/2017. 

- Ban tổ chức sẽ tổ chức ôn luyện và hướng dẫn chi tiết thể lệ cuộc thi trước khi thí 

sinh dự thi. 


