
SỞ LAO ĐÔNG- THƯƠNG BINH CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ XÃHỘITÍNH KIÊN GIANG Độc lập -Tựdo - Mạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG CẬP
VIỆT - HÀN PHÚ QUỐC

Số:20/TBXVHPQ Phú Quốc, ngày 34 tháng năm 2019

: THÔNG BÁO
(Về việc chiêu sinh lớp bôi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm dạy nghệ)

Căn cứ Thông báo số 08/TB-ĐPHSPKTVL.-SĐH ngày 04 tháng 4 năm 2019 của
trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long về việc chiêu sinh các lớp bồi dưỡng Sư
phạm và Kỹ năng dạy học.

Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốcliên kết với trường Đại học Sư phạm Kỹ
thuật Vĩnh Long thông báo chiêu lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề, cụ thể
như sau:.

1. Đối tượng tuyển sinh: Học viên có nhu cầu bồi dưỡng về năng lực Sư phạm đề đủ
điều kiện tham giảng dạy trong các trường Cao đẳng, Trung cấp, Trung tâm giáo dục
nghề nghiệp, ...2. Hình thức đào tạo: Tập trung từng đợt.
3. Thời gian đào tạo và học phí:

- Thời gian đào tạo: 400 giờ (3,5 tháng).
- Học phí: 3.000.000 đồng/học viên.

4. Hồ sơ bao gồm:
- 01 bản phô tô bằng cấp cao nhất(có thị thực).
- 01 bản phô tô giấy CMND(có thị thực).
- 03 tắm ảnh 3x4 mới nhất (mặt sau ghi họ tên, ngày sinh, nguyên quán).

5. Thời gian, địa điểm, số lượng học viên mở lớp:
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hét 20/8/2019.
- Địa điểm: Phòng Tuyển sinh, trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc.
- Số lượng học viên mở lớp: Từ 30 học viêntrở lên.

- Mọi chỉ tiết liên hệ: Phòng Tuyển sinh, trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc.
Địa chỉ: Ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tính Kiên Giang
Hostline: 0947105066 (Thầy Phong): Điện thoại: 02973.900 666.

ÊU TRƯỞNGNơinhân:
Ó
HIỆU TRƯƠNG- BGH: đề báo cáo;

- Phòng, khoa chức năng:su VT.


