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Thông báo tuyển sinh Bộ đội xuất ngũ
Cập nhật: 02-10-2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Dành cho đối tượng Bộ đội xuất ngũ có Thẻ học nghề

Căn cứ Quyết định số 121/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về
chính sách hỗ trợ Bộ đội xuất ngũ học nghề;
Căn cứ Thông tư 04/2010/TTLT-BQP-BTC ngày 14 tháng 1 năm 2010 của liên Bộ Quốc phòng và
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ Bộ đội xuất ngũ học nghề;
-

Căn cứ vào khả năng đào tạo và nhu cầu về lao động của xã hội.

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam là trường Công lập đào tạo đa ngành nghề
trong đó có 02 ngành trọng điểm ASEN và 03 nghề trọng điểm Quốc gia xin trân trọng gửi Thông báo
tuyển sinh tới các Quân nhân xuất ngũ, là đối tượng thuộc diện chính sách được hỗ trợ kinh phí đào
tạo nghề của Nhà nước như sau:
1. Các ngành nghề được lựa chọn theo học:
Điện Công nghiệp
Hàn
May thời trang
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
Thiết kế thời trang
2. Thời gian đào tạo:

Quản trị mạng máy tính
Kế toán doanh nghiệp
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
Gia công và thiết kế sản phẩm Mộc
Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Trình độ Cao đẳng nghề: Từ 30 đến 36 tháng; Trình độ Trung cấp nghề: Từ 18 đến 24 tháng; Sơ
cấp nghề: Từ 3 đến 12 tháng.
3. Học phí: Miễn phí 100% đối với bộ đội xuất ngũ có Thẻ học nghề. Đối tượng không thuộc diện ưu
tiên phải nộp 100% học phí.
4. Quyền lợi của học viên:
-

Được ở KTX khép kín. Được vay vốn, giới thiệu việc làm trong quá trình học tập tại Trường.

- Sau khi tốt nghiệp, học viên được giới thiệu việc làm 100% tại Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn Xăng
dầu Petrolimex; được giới thiệu đi Xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Đài Loan, các nước Trung Đông;
được liên thông lên Đại học Bách khoa HN (Cấp bằng Kỹ sư) .
5. Hồ sơ đăng ký nhập học bao gồm:
-

Quyết định xuất ngũ bản chính

-

Giấy Khai sinh; 04 ảnh 3x4

-

Thẻ học nghề bản chính

-

Bằng TN, học bạ THPT, CMT bản công chứng

-

Phiếu đăng ký học nghề

-

Sơ yếu lý lịch; Giấy khám SK
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6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và làm thủ tục nhập học:
-

Thời gian nhận hồ sơ : từ ngày 02/8/2017

-

Địa điểm nhận hồ sơ và làm thủ tục nhập học:
Trung tâm Hợp tác đào tạo - P106 nhà B –Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Viêt Nam.
Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội. ĐT: 0969 288 358; 0912 424 526 (Cô Dương)
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
KT. HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Ths. Nguyễn Anh

Huấn
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