UBND HUYN CHQ GAO

TRUNG TAM G!AO DVC NGHE NGHIP GIAO DUC THU'NG XUYEN
S: .4.ITB-TTGDNNGDTX

CONG HOA XA HO! CHU NGH1A VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc
Cho, Gao, ngày .' '/. tháng 2... nãm 2017

THONG BAO
Ye vic chiêu sinh hoc nghê nám 2017
Duqc sir chp thun cüa Uy ban nhân dan huyn Chg Go tai Cong vAn
so 1 046/UBND-VX ngày 10 tháng 7 nAm 2017 ye vic phê duyt chi tiêu và chü
truong phôi hç'p tuyên sinh nAm h9c 2017 - 2018 cüa Trung tam Giáo diic nghê
nghip - Giáo diic thumg xuyen huyn Chu Gao, Trung tarn Giáo diic nghê
nghip - Giáo diic thuèng xuyên thông báo tuyên sinh hoc nghê nhu sau:
I. Nghê dào tto:
1/ Các lop So cp nghê: th&i gian hc tir 3 tháng den 3,5 tháng gôm các nghê
- Xây gch;
- Lap rap, cài dt và bAo tri may tInh.
2/ Các lop dm013 tháng: th?iñ gian hçc ti'r 2 tháng dM 2,5 tháng gôm các nghê
- May cong nghip;
- Din dan dçing;
- Chän nuôi - Thu y.
II. Di tirçrng chiêu sinh: ngui lao dng có nhu câu h9c ngh trong d
tuôi tü dU 15 tuôi den 60 tuôi dôi vâi nam và tr dü 15 tuOi den 55 tuôi dOi
vói flU.

III. ThO'i gian däng k và dja diem h9c:
1/ ThOi gian dáng k: tiir ngày ra thông báo dn ngày 14 tháng 8 nAm 2017.
2/ Oja diem dào tmo: tai Trung tam Giáo diic ngh nghip - Giáo dc
thung xuyên huyn Chç Gao; dja chi: âp Tan Hung, xA Tan Thun Binh (cách
câu Sp 50m).
3/ Ngày khai giãng: dir kin ngày 14 tháng 8 nAm 2017.
4/ Quyên lçri cüa ngtrO'i h9c:
- Duçc trang bj kiên thUc ccr bàn ve^ cac yêu cu, tiêu chuân dôi vOi tirng
cong vic cüa nghê và có the tiêp tiic hçc tp 0. trInh Q cao hen.
- Dugc h6 trV chi phi hoc tp (khong phãi dóng hoc phi).
- Duçic ho7 trq tin An theo quy djnh (nu hc viên là h6 nghèo; h6 cn
nghèo; khuyêt tat; h6 gia dmnh chInh sách nhu Thi.ning binh, con Thirnng binh,
con Lit s5, con Bnh binh).

- Sau khi hoàn thành chuang trInh duorc to^ chirc thi và cp chirng chi ngh.
- Duçic giâi thiu vic lam sau khi h9c ngh.
M9i chi ti& lien he^ tai Phông To chirc Hành chInh hoc Phông Dào tao cüa
Trung tam Giáo dic nghê nghip - Giáo diic thithng xuyên huyn Chq Gao,
hoc lien h qua so din thoai 0733 650 077 (gap cô Nguyen) hoc
0733 654 377 (gap cô Thoa).
Noinhân:
GIAMBOC
- Các cer quan, ban nganh, doàn the^ huyn;
- Dài Truyn thanh - Truyn hInh huyn Chq Gao;
- Trang thông tin din tCr huyn;
- Uy ban nhân dan các xã, thj tthn;
- Ban Giám dc;
- Viên chirc va ngui lao dong cüa dcm vi;
- Li.ru: VT.

