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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức học tập tìm hiểu kỹ năng số, tin học văn phòng, Office 365 

 
 

Nhằm bồi dưỡng thêm kiến thức về kỹ năng số, tin học văn phòng và kiến thức 

sâu về nền tảng Office 365 cho sinh viên toàn trường, Nhà trường thông báo đến tất cả 

sinh viên khóa 2021 về việc tham gia chương trình học trực tuyến trên nền tảng Công 

dân số do Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh  & Xã hội tổ chức 

hoàn toàn miễn phí.  

Sinh viên hoàn thành khóa học và nộp chứng chỉ về Phòng Công tác sinh viên – 

Quan hệ doanh nghiệp sẽ được cộng điểm rèn luyện theo quy định.  

Sinh viên và Ban cán sự lớp thực hiện những nội dung sau:  

- Để tham gia vào khoá học các bạn sinh viên truy cập vào đường link website: 

https://congdanso.edu.vn/. Sinh viên bấm vào nút “Bắt đầu học” ở góc cao bên phải màn 

hình và thực hiện theo những hướng dẫn, yêu cầu tiếp theo.  

- Chương trình học bao gồm 6 khóa học bổ trợ. Sinh viên hoàn thành mỗi khoá học 

sẽ cấp một chứng chỉ liên quan. Sinh viên sẽ lưu từng chứng chỉ của mình hoàn thành 

trên One Drive hoặc Google Drive. Sau khi hoàn thành toàn bộ chương trình 6 khóa học, 

sinh viên gửi link Drive đã lưu các chứng chỉ được cấp cho Ban cán sự lớp tổng kết. Ban 

Cán sự lớp tổng hợp danh sách theo mẫu đính kèm nộp về Phòng Công tác sinh viên – 

Quan hệ doanh nghiệp qua email ctsv-qhdn@vanlangsaigon.edu.vn để cộng điểm rèn 

luyện theo quy định cho sinh viên. 

- Thời hạn để sinh viên hoàn thành và nộp kết quả cho ban cán sự lớp: Ngày 

30/9/2021.  

- Thời hạn để Ban cán sự lớp tổng hợp kết quả và gửi danh sách sinh viên hoàn 

thành cho Phòng CTSV-QHDN: Ngày 10/10/2021. 

Mọi thắc mắc hay gặp sự cố trong quá trình học, sinh viên có thể liên hệ trực tiếp 

Phòng Công tác sinh viên – Quan hệ doanh nghiệp thông qua số điện thoại: 0915.136.293 

(Thầy Trần Anh Vũ). 

            Nơi nhận: 

           - Hiệu trưởng (để báo cáo); 

           - Các Đơn vị (phối hợp thực hiện); 

           - Ban Cán sự lớp, SV; 

           - Lưu: P.CTSV-QHDN. 
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