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GIỚI THIỆU CHỨNG CHỈ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
(MOS)
1. MOS là gì?
MOS: Microsoft Office Specialist là bài thi đánh giá kỹ năng tin học văn phòng được
sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới với hơn 1 triệu bài thi được tổ chức hàng năm.
Bài thi MOS được sáng tạo bởi Microsoft và triển khai bởi Certiport (Hoa Kỳ). Bài thi
được thực hiện hiện trực tuyến, với hơn 25 ngôn ngữ được xây dựng và được được Việt hóa bài
thi, giáo trình đã được IIG Việt Nam biên soạn dựa trên thực tế tại Việt Nam.
MOS là chứng chỉ duy nhất xác nhận kỹ năng sử dụng phần mềm tin học văn phòng
Microsoft Office và do Microsoft trực tiếp cấp chứng chỉ.
Các cấp độ của chứng chỉ MOS

Specialist: Chứng nhận kỹ năng cơ bản trong các sản phẩm Microsoft Office:
Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook.
Expert: Chứng nhận kỹ năng cao cấp trong Microsoft Word và Microsoft Excel.
Master: Chứng nhận kỹ năng tổng thể toàn diện cao cấp nhất trong sử dụng
Microsoft Office. Yêu cầu 4 bài thi: Word Expert, Excel Expert, PowerPoint và một trong
2 bài thi: Outlook hoặc Access.
2. Lợi ích của bài thi MOS

Mùa tuyển sinh năm 2020, nhiều trường Đại học, Học viện đã chính thức công bố
phương thức xét tuyển, trong đó thông báo tuyển thẳng và ưu tiên đối với những thí sinh
có chứng chỉ Tin học quốc tế MOS kết hợp thành tích học tập và kết quả thi THPT. Việc
sở hữu chứng chỉ MOS giúp tăng cơ hội đáng kể cho các bạn học sinh trên hành trình
“vượt vũ môn hóa rồng”.
- Rộng cửa đến với nhiều trường Đại học, Học viện
Là chứng chỉ Tin học quốc tế được ký bởi Tổng giám đốc Microsoft Thế giới và
có giá trị trên toàn cầu, MOS chứng minh năng lực trình độ và kỹ năng Tin học của người
sở hữu. Đối với xu hướng đào tạo nhân lực hiện nay là định hướng các em sau khi ra
trường trở thành những công dân toàn cầu, thì việc sở hữu MOS chính là lời khẳng định
năng lực của các em trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nhận khả năng Tin học của
các bạn học sinh đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế. Vì thế, tuyển sinh bằng các chứng chỉ
Tin học quốc tế được nhiều trường Đại học, Học viện đi trước đón đầu và áp dụng vào
quy chế tuyển sinh những năm trở lại đây.

Năm nay, một số trường Đại học, Học viện đã nhanh chóng công bố phương thức
tuyển sinh ưu tiên cho các bạn thí sinh có chứng chỉ MOS như: Đại học Sư phạm Hà Nội,
Đại học Lâm nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Đại học Hoa Sen thành phố Hồ
Chí Minh. Như vậy, với chứng chỉ MOS trên tay, các em học sinh đã “tự cộng thêm điểm”
cho mình khi nộp hồ sơ vào một số trường Đại học, Học viện uy tín trên cả nước.
- Chuẩn bị hành trang sớm để “bứt tốc” trong năm cuối THPT
Không chỉ được ưu tiên xét tuyển vào nhiều trường Đại học, Học viện trên cả
nước, chứng chỉ MOS còn được công nhận thay thế chứng chỉ nghề trung học phổ thông
căn cứ theo quy định tại Công văn 1375/QLCL-VBCC của Cục Quản lý Chất lượng (Bộ
GD&ĐT). Như vậy, các em học sinh khi có chứng chỉ MOS sẽ được miễn thi nghề năm
cuối cấp. Việc này mang lại rất nhiều ưu thế khi các em có thể dành thời gian để tập trung
vào các môn học chính khóa để thi tốt nghiệp. Ngoài ra, theo quy định của nhiều trường
như: Đại học Hàng Hải Việt Nam, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học
viện Ngân hàng, Đại học Tôn Đức Thắng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Học viện
Chính sách Phát triển, Đại học Mỏ Địa chất,... việc sở hữu chứng chỉ MOS còn có thể
đảm bảo các em đạt điều kiện tốt nghiệp, vì thế các em sẽ không cần học môn Tin học đại
cương trong nhà trường khi nhập học, tiết kiệm rất nhiều thời gian và cả chi phí.

