BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNGĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆPHÀNỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN
Đăng ký đánh giá kỹ năng nghề quốc gia
BƯỚC 1: KHAI BÁO THÔNG TIN CÁ NHÂN
A. Khai báo online
Tại link: https://cpa.haui.edu.vn/vn/html/dang-ky-danh-gia
B. Hồ sơ dự thi
(1) Photo CMND/CCCD/Hộ chiếu (ngày cấp từ 1/1/2008 trở lại đây)
(2) Phiếu đăng ký dự thi (Bậc 1 – Phụ lục A-1; Bậc 2 – Phụ lục A-2;
Bậc 3 – Phụ lục A-3)
(3) Ảnh chụp chân dung, kích thước 3x4 nền trắng – Phụ lục B
(4) Đáp ứng một trong các điều kiện sau:
 Đối với trình độ bậc 1:
 Người lao động có nhu cầu đều được tham dự đánh giá
 Đối với trình độ bậc 2:
 Có chứng chỉ KNNQG bậc 1 hoặc chứng chỉ sơ cấp tương ứng và có ít nhất
02 năm kinh nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi có chứng chỉ đó.
 Học xong chương trình trung cấp (trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp)
tương ứng với nghề tham dự.
 Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đó.
 Đối với trình độ bậc 3:
 Có chứng chỉ KNNQG bậc 2 hoặc tốt nghiệp trung cấp (trung cấp nghề,
trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng nghề, công nhân kỹ thuật) có ít nhất 02 năm
kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có chứng chỉ đó.
 Có chứng chỉ KNNQG bậc 1 hoặc chứng chỉ sơ cấp và có ít nhất 05 năm
kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có chứng chỉ đó
 Học xong chương trình cao đẳng (cao đẳng nghề) tương ứng với nghề tham dự
 Có ít nhất 06 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đó
Lưu ý:
 Tài liệu photo yêu cầu rõ nét, nếu mờ vui lòng xác nhận với ban tổ chức để
tránh gây nhầm lẫn
 Bằng tốt nghiệp phải phù hợp với ngành nghề đăng ký dự thi

 Số năm kinh nghiệm minh chứng bằng Hợp đồng lao động hoặc Giấy xác
nhận thời gian công tác – Phụ lục C
BƯỚC 2: NỘP HỒ SƠ DỰ THI & KINH PHÍ DỰ THI
 Hồ sơ bản cứng ghim thành một tập, sắp xếp theo trình tự.
 Công văn cử tham dự kỳ đánh giá (đối với tổ chức) – Phụ lục D
 Nơi nhận: Tầng 2 nhà A7, Văn phòng Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp,
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Số 298 đường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ
Liêm, Thành phố Hà Nội)
 Người nhận:
(1) Đ/c Nguyễn Thành Nam - SĐT: 0968.628.992
(2) Đ/c Phạm Đức Long - SĐT: 0975.388.986
BƯỚC 3: THƯC HIỆN HỢP ĐỒNG – Phụ lục E
BƯỚC 4: THAM DỰ KỲ ĐÁNH GIÁ
(1) Theo dõi kế hoạch tổ chức đánh giá (website; email…)
(2) Tham dự buổi khai mạc kỳ đánh giá
(3) Thực hiện bài kiểm tra kiến thức (Đạt: >= 60 điểm)
(4) Thực hiện bài kiểm tra thực hành (Đạt: >= 60 điểm)
Lưu ý: Các thí sinh đạt yêu cầu sẽ được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc
Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo
quy định.

PHỤ LỤC A-1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ảnh 3x4
nền trắng

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
Nghề: .................................................
Bậc trình độ kỹ năng nghề: 01

Họ và tên:.........................................................................................................................
Ngày sinh: .................................................. Quốc tịch: ...................................................
CCCD/CMND/Hộ chiếu số: ............................................................................................
Ngày cấp: ........................................................................................................................
Nơi cấp: ..........................................................................................................................
(Ngày cấp/Nơi cấp: ghi đúng như mặt sau CCCD/CMND/Hộ chiếu)
Điện thoại:………………………………………………………………………..
Email:……………………………………………………………………………..
Lưu ý: Gửi kèm photo CCCD/CMND/Hộ chiếu kèm theo phiếu này
……, ngày……….tháng……năm …..
NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

* Thông tin trong phiếu đăng ký dự thi là căn cứ để cấp chứng chỉ (nếu đạt). Thí sinh
kiểm tra kỹ số CCCD/CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp.

PHỤ LỤC A -2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ảnh 3x4
nền trắng

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

Nghề: .................................................
Bậc trình độ kỹ năng nghề: 02
Họ và tên:.........................................................................................................................
Ngày sinh: .................................................. Quốc tịch: ...................................................
CCCD/CMND/Hộ chiếu số: ............................................................................................
Ngày cấp: ........................................................................................................................
Nơi cấp: ..........................................................................................................................
(Ngày cấp/Nơi cấp: ghi đúng như mặt sau CCCD/CMND/Hộ chiếu)
Điện thoại:………………………………………………………………………..
Email:……………………………………………………………………………..
Xin gửi kèm theo phiếu đăng ký này các giấy tờ chứng minh đáp ứng được một trong
những điều kiện để tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia tương ứng
với nghề và bậc trình độ kỹ năng nghề đăng ký như sau:
1. Bản chụp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 và hợp đồng lao động hoặc
□
giấy xác nhận quá trình làm việc kể từ khi có chứng chỉ đó
2. Bản chụp chứng chỉ sơ cấp/chứng chỉ nghề và hợp đồng lao động hoặc giấy xác
□
nhận quá trình làm việc kể từ khi có chứng chỉ đó
3. Bản chụp bằng tốt nghiệp trung cấp nghề/bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên
nghiệp hoặc giấy xác nhận học xong chương trình trung cấp nghề/học xong
□
chương trình trung cấp chuyên nghiệp
4. Bản chụp bằng nghề/bằng công nhân kỹ thuật và hợp đồng lao động hoặc giấy
□
xác nhận quá trình làm việc kể từ khi có bằng đó
5. Bản chụp hợp đồng lao động hoặc giấy xác nhận quá trình làm việc
□
6. Bản chụp giấy tờ ghi nhận/chứng nhận thành tích, huy chương tại hội thi tay
□
nghề ASEAN
Lưu ý: Gửi kèm photo CCCD/CMND/Hộ chiếu kèm theo phiếu này
……, ngày……….tháng……năm …..
NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

* Thông tin trong phiếu đăng ký dự thi là căn cứ để cấp chứng chỉ (nếu đạt). Thí sinh
kiểm tra kỹ số CCCD/CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp.

PHỤ LỤC A-3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ảnh 3x4
nền trắng

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
Nghề: .................................................
Bậc trình độ kỹ năng nghề: 03

Họ và tên:.........................................................................................................................
Ngày sinh: .................................................. Quốc tịch: ...................................................
CCCD/CMND/Hộ chiếu số: ............................................................................................
Ngày cấp: ........................................................................................................................
Nơi cấp: ..........................................................................................................................
(Ngày cấp/Nơi cấp: ghi đúng như mặt sau CCCD/CMND/Hộ chiếu)
Điện thoại:………………………………………………………………………..
Email:……………………………………………………………………………..
Xin gửi kèm theo phiếu đăng ký này các giấy tờ chứng minh đáp ứng được một trong
những điều kiện để tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia tương ứng
với nghề và bậc trình độ kỹ năng nghề đăng ký như sau:
1. Bản chụp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 và hợp đồng lao động
hoặc giấy xác nhận quá trình làm việc kể từ khi có chứng chỉ đó
2. Bản chụp chứng chỉ sơ cấp/chứng chỉ nghề và hợp đồng lao động hoặc giấy
xác nhận quá trình làm việc kể từ khi có chứng chỉ đó
3. Bản chụp bằng tốt nghiệp trung cấp nghề/bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên
nghiệp hoặc giấy xác nhận học xong chương trình trung cấp nghề/học xong
chương trình trung cấp chuyên nghiệp
4. Bản chụp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 và hợp đồng lao động
hoặc giấy xác nhận quá trình làm việc kể từ khi có chứng chỉ đó
5. Bản chụp bằng nghề/bằng công nhân kỹ thuật và hợp đồng lao động hoặc
giấy xác nhận quá trình làm việc kể từ khi có bằng đó
6. Bản chụp bằng tốt nghiệp trung cấp nghề/bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên
nghiệp và hợp đồng lao động hoặc giấy xác nhận quá trình làm việc kể từ khi
có chứng chỉ đó
7. Bản chụp bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề/bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc
giấy xác nhận học xong chương trình cao đẳng nghề/học xong chương trình
cao đẳng
8. Bản chụp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 và hợp đồng lao động
hoặc giấy xác nhận quá trình làm việc kể từ khi có chứng chỉ đó
9. Bản chụp bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề/bằng tốt nghiệp cao đẳng và hợp
đồng lao động hoặc giấy xác nhận quá trình làm việc kể từ khi có bằng đó
10. Bản chụp bằng tốt nghiệp đại học hoặc giấy xác nhận học xong chương
trình đại học

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

PHỤ LỤC A-3
11. Bản chụp hợp đồng lao động hoặc giấy xác nhận quá trình làm việc
12. Bản chụp giấy tờ ghi nhận/chứng nhận thành tích, huy chương tại hội thi
tay nghề ASEAN

□
□

Lưu ý: Gửi kèm photo CCCD/CMND/Hộ chiếu kèm theo phiếu này
……, ngày……….tháng……năm …..
NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

* Thông tin trong phiếu đăng ký dự thi là căn cứ để cấp chứng chỉ (nếu đạt). Thí sinh
kiểm tra kỹ số CCCD/CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp.

PHỤ LỤC B
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNGĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆPHÀNỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN
Về việc định dạng, hình thức,
kích cỡ ảnh phục vụ in chứng kỹ năng nghề quốc gia
1. Về hình thức: đề nghị cung cấp ảnh theo quy định của ảnh hồ sơ (mặc áo sơ
mi/vest/áo dài, chụp trực diện, cân đối, nghiêm túc,...)
- Không nhận các ảnh mặc áo phông cổ tròn, áo thể thao,…
2. Ảnh màu (không phải đen trắng)
3. Phông nền ảnh: màu trắng
4. Ảnh được chụp trong vòng 6 tháng, tính từ ngày nộp hồ sơ tham gia đánh giá.
5. Kích cỡ: 3x4cm (300x400 pixels)
6. Dán ảnh vào phiếu đăng ký, file mềm gửi vào email để tổng hợp với nội dung:
- Định dạng file: .jpg, .PNG (hoặc các định dạng tương đương)
- Tên ảnh: Họ và tên_Nghề_Bậc (Ví dụ: Nguyen Van A_CNTT_Bac 3)
- Email: danhgiakynangnghedhcn@gmail.com

PHỤ LỤC C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***
GIẤY XÁC NHẬN
THỜI GIAN THỰC TẾ LÀM VIỆC THEO NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH
Kính gửi: (Tên cơ quan, đơn vị nơi đã/đang công tác): .......................................
...............................................................................................................................
Địa chỉ cơ quan, đơn vị: .......................................................................................
1. Họ và tên: ..........................................................................................................
2. Năm sinh: .........................................................................................................
3. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .............................................................................
Cấp ngày: ………………………… Nơi cấp:......................................................
4. Đăng ký thường trú tại: .....................................................................................
...............................................................................................................................
5. Nơi ở hiện nay: .................................................................................................
...............................................................................................................................
6. Đề nghị Quý cơ quan/đơn vị xác nhận về quá trình làm việc thực tế của tôi tại
cơ quan, đơn vị như sau:
Thời gian

Bộ phận làm việc

Từ …đến …

XÁC NHẬN CỦA
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Xác nhận nội dung kê khai về quá
trình công tác thực tế của Ông
(Bà)………………………………………..
nêu trên là đúng sự thật.
(Ký, ghi rõ họ tên người đại diện theo
pháp luật của cơ quan, đơn vị xác nhận và
đóng dấu)

Chức danh,
công việc

Số tháng làm việc
thực tế

…ngày… tháng….năm …
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC D
………..(1)………
……..(2)……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ……/ …(3)…-……

……., ngày …. tháng …. năm …..

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Căn cứ công văn số …./ĐHCN – HTDN ngày … tháng … năm ….. về
việc mời tham gia đánh giá kỹ năng nghề quốc gia tại Trường Đại học Công
nghiệp Hà Nội.
….……(2)……… cử …(4)… giảng viên tham gia đánh giá kỹ năng nghề
quốc gia nghề ………(5)……tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (có danh
sách kèm theo).
……………(2)………….. đề nghị trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tạo
điều kiện giúp đỡ các giảng viên trên./.
(9)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(6)
(7)
(8)

Tên đơn vị chủ quản
Tên đơn vị đăng ký tham dự kỹ năng nghề
Chữ viết tắt của đơn vị đăng ký tham dự kỹ năng nghề
Số lượng tham dự
Các nghề tham dự
Chức danh của người đứng đầu đơn vị đăng ký tham gia kỹ năng nghề
Chữ ký và dấu của đơn vị đăng ký tham gia kỹ năng nghề
Họ và tên của người ký
Ghi nơi nhận và lưu theo quy đinh của văn bản hành chính

PHỤ LỤC D
………..(1)………
……..(2)……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……., ngày …. tháng …. năm …..

DANH SÁCH THÍ SINH
Đăng ký đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

TT

1
2
…

Họ và tên

Ngày
sinh

Ảnh
nền
trắng

Giới tính
Nam

Nữ

CMND/CCCD/Hộ chiếu
Số

Ngày
cấp

Nơi
cấp

Bậc
trình
độ

Nghề
đánh
giá

Email

SĐT

