SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA
TRUNG TÂM GDTX&HN NINH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 35/TB-GDTX&HN

Ninh Hòa, ngày 05 tháng 3 năm 2018

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
(V/v Chiêu sinh các lớp Trung cấp Tin học)
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch năm học 2017-2018 của Trung tâm
GDTX & HN Ninh Hòa; Công văn 170/SGDĐT –TCCB ngày 26/01/2018 về việc bồi
dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công
lập;Thông báo số 80/TB-CĐCN-ĐTTX ngày 07/02/2018 của Trường Cao đẳng Công
nghiệp Tuy Hòa về việc tuyển sinh, đào tạo bậc Trung cấp ngành Công nghệ thông tin taih
Ninh Hòa;
Trung tâm GDTX&HN Ninh Hòa thông báo kế hoạch tuyển sinh các lớp Trung cấp
ngành Công nghệ thông tin(Ứng dụng phần mềm) như sau:
1. Đối tượng, thời gian đào tạo, học phí:
Đối tượng
Thời gian đào tạo
Học phí
Đã tốt nghiệp THPT
1,5 năm (03 học kỳ)
4.500.000 đồng/kỳ/người
Đã tốt nghiệp bậc Trung
Lưu ý: Mở lớp khi có từ
cấp, Cao đẳng, Đại học
1,0 năm (02 học kỳ)
35 người học trở lên
thuộc các ngành nghề
khác nhau
2. Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký (theo mẫu có phát hành tại Trung tâm);
- Bằng TN THPT hoặc Bằng TN Trung cấp, CĐ, ĐH (công chứng);
- 02 ảnh màu 3x4 (chụp không quá 06 tháng)
3. Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh và lịch học :
- Nộp hồ sơ tại văn phòng Trung tâm trong giờ hành chính vào các ngày từ thứ 2 đến
thứ 6 hàng tuần.
- Lịch học các buổi tối trong tuần, ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần (hoặc theo nhu
cầu người học)
4. Địa điểm đào tạo :
Trung tâm GDTX & HN Ninh Hòa: Số 469 Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, Thị
xã Ninh Hòa
Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Trung tâm hoặc qua số điện thoại
02583.845.727 – Thầy Tuấn: 0978.026.632 – Thầy Ái : 01634.567.135
Website:http://gdtxnhoa.khanhhoa.edu.vn/ Email:gdtxnhoa@khanhhoa.edu.vn
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