
 

 

A. Các dịch vụ MOS 

Các dịch vụ MOS cơ bản của Trung tâm Tin học Thực hành VT hiện tại như sau: 

 M01: Luyện thi & Thi MOS Word/Excel/PPT 2010 (gồm: Luyện và Thi thử 05 buổi + Thi thật)  

 M02: Đăng ký Thi MOS Word/Excel/PPT 2010 (gồm: Thi thử 03 bài + Thi thật) 

 M03: Luyện thi MOS Word/Excel/PPT 2010 (gồm: Luyện và Thi thử 05 buổi) 

 M04: Tự luyện thi MOS Word/Excel/PPT 2010 (gồm: 3h Tự luyện và Thi thử) 

 M05: Thi thử MOS Word/Excel/PPT 2010 (gồm: một lần Thi thử có chấm điểm và kết quả thật) 

Chú ý: Chứng chỉ MOS chỉ chứng nhận cho từng môn thi một, chứ không phái gộp các môn lại với nhau. Do đó, cụm từ viết tắt “MOS 

Word/Excel/PPT 2010” ở trên có nghĩa là dịch vụ chỉ tính cho một môn thi duy nhất Word, Excel, hoặc PowerPoint. 

 

 

M01: Luyện thi & Thi MOS Word/Excel/PPT 2010  

Phạm vi 

Bao gồm việc luyện thi và thi chỉ một môn MOS (có thể là môn Word, Excel, hoặc PowerPoint) 

 Số buổi luyện: 05 buổi, mỗi buổi 3h 

 Số lần thi thử: 10 lần (Thi thử trong các buổi luyện) 

 Số lần thi thật: 01 lần (Thi tại phòng thi của VT hoặc IIG VN) 



 

 

Yêu cầu 

 Đã học tin học văn phòng 

 Thi kiểm tra đầu vào ≥ 300 điểm (miễn phí thi đầu vào nếu đăng ký dịch vụ) 

 Tiếng anh trình độ B, có thể đọc và hiểu được đề bài. 

M02: Đăng ký Thi MOS Word/Excel/PPT 2010  

Phạm vi 

Đăng ký thi thật chỉ một môn MOS (có thể là môn Word, Excel, hoặc PowerPoint) 

 Số buổi luyện: Không 

 Số lần thi thử: 03 lần (có thể trong 1-2 buổi) 

 Số lần thi thật: 01 lần (Thi tại phòng thi của VT hoặc IIG VN) 

Yêu cầu 

 Đã học tin học văn phòng 

 Thi kiểm tra đầu vào ≥ 400 điểm (miễn phí thi đầu vào nếu đăng ký dịch vụ) 

 Tiếng anh trình độ B, có thể đọc và hiểu được đề bài. 

M03: Luyện Thi MOS Word/Excel/PPT 2010  

Phạm vi 

Luyện thi một môn MOS (có thể là môn Word, Excel, hoặc PowerPoint) 

 Số buổi luyện: 05 buổi, mỗi buổi 3h 

 Số lần thi thử: 10 lần (Thi thử trong các buổi luyện) 

 Số lần thi thật: Không 

Yêu cầu 

 Đã học tin học văn phòng 

 Thi kiểm tra đầu vào ≥ 300 điểm (miễn phí thi đầu vào nếu đăng ký dịch vụ) 

 Tiếng anh trình độ B, có thể đọc và hiểu được đề bài. 

M04: Tự luyện thi MOS Word/Excel/PPT 2010 

Phạm vi 



 

 

Tự thi thử một môn MOS (có thể là môn Word, Excel, hoặc PowerPoint) 

 Số buổi luyện: 01 buổi/3h 

 Số lần thi thử: 03 lần (Tối đa thi thử 03 lần) 

 Số lần thi thật: Không 

Yêu cầu 

 Đã học tin học văn phòng 

 Thi kiểm tra đầu vào: không yêu cầu 

 Tiếng anh trình độ B, có thể đọc và hiểu được đề bài. 

M05: Thi thử MOS Word/Excel/PPT 2010 

Phạm vi 

Thi thử một môn MOS (có thể là môn Word, Excel, hoặc PowerPoint) 

 Số buổi luyện: Không 

 Số lần thi thử: 01 lần 

 Số lần thi thật: Không 

Yêu cầu 

 Đã học tin học văn phòng 

 Tiếng anh trình độ B, có thể đọc và hiểu được đề bài. 

 

  



 

 

B. Giới thiệu về Trung tâm Tin học Thực hành VT 

Trung tâm Tin học Thực hành VT, trực thuộc CTCP Tin Học VT - Hà Nôi, đào tạo tin học theo phương 

pháp hướng dẫn thực hành trực tiếp theo khả năng của từng học viên, giúp học viên học một cách thoải 

mái và đạt kết quả cao, sau khi học xong đa số học viên đều có khả năng làm được. 

 

Trung tâm chuyên đào tạo các nội dung sau: 

 Tin học văn phòng: Word, Excel, và Power Point 

 Tin học căn bản: Máy tính, Windows, và Internet 

 Cơ sở dữ liệu: MS Access, và MS SQL Server. 

 Dịch vụ MOS: Tổ chức dạy, luyện thi và thi MOS  

Từ tháng 04-2014, Trung tâm VT đã trở thành đối tác chính thức của IIG VN về việc tổ chức 

luyện thi và thi MOS ở Hà nội. 



 

 

 

Thông tin liên hệ: 

 Địa chỉ:   

o Cơ sở 1: Số 48 Ngõ 139 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, HN (Gần trường ĐH KTQD, 

BKHN & XD). 

o Cơ sở 2: Số 216 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuận, HN (Gần Trường ĐH KHTN & 

ĐH KHXHNV) 

o Cơ sở 3: Số 10, Ngách 24, Ngõ 165, đường Cầu Giấy - HN (Sau lưng Bưu Điện Cầu 

Giấy) 

 Tel: 0913.505.024 (24h/7) 

 Website: http://daytinhoc.net 

 

 


