
SỞ LAO ĐÔNG - THƯƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ XÃ HỘI TỈNH KIÊN GIANG Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG CÁP
VIỆT - HÀN PHÚ QUÓC

số: ÔØÍTB-VHPQ Phú Quốc, ngày ÙÍ tháng Ö. năm 2021

THÔNG BÁO
(V/v chiêu sinh lớp Bếp bánh)

Căn cứ Kế hoạch đào tạo ngắn hạn năm 2021 của phòng Đàotạo, trường Trung
cấp Việt - Hàn Phú Quốc;

Căn cứ tình hình thực tế về nhu cầu người học tại địa bàn huyện Phú Quốc.
Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc thông báo chiêu sinh khóa đào tạo Bếp bánh
với các thông tin cụ thê như sau:

.1. Mục tiêu của khóa đào tạo
- Trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng thực hành chế biến các loại bánh

nóng, bánh ngọt.
- Học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo-bánh và có

thể làm việc tại bộ phận Bếp bánh của các nhà hàng, khách sạn, Resort,
2. Đối tượng chiêu sinh

- Học viên có nhu cầu thực hành chếbiến các loại bánh nóng,pm ngọt.
3. Nội dung khóa học

- Thiết kế thực đơn.
- Hạch toán, định mức nguyên vậtliệu.
- Thực hành chế biến 20 loại bánh nóng, bánh ngọt.
- Kỹ thuật trang trí bánh thành phẩm.

4. Học phí và thời gian đào tạo
- Học phí:
+ Họcphí: 10.000.000 đồng/họcviên(với số lượng 06 học viên/lớp).
+ Học phí: 8.000.000 đồng/học viên (với số lượng 10 học viên/lớp).
- Thời gian đào tạo:
+ Thời gian học: 10 ngày (sáng, chiều).

5. Hồ sơ và thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
- Hồ sơ gồm:
+ Đơn đăng ký học nghề.
+01 bản phôtô giấy CMND.
+ 02 tắm ảnh 3x4 mới nhất (mặt sau ghi họ tên, ngày sinh).
- Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
+ Nhận hồsơliên tục, khai giảng khi đủ số lượng họcviên.
+ Địa điểm: Phòng Tuyển sinh, trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc.



Mọichỉtiết liên hệ: Phòng Tuyển sinh, trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc.
Địa chỉ: Áp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Hotline: 0947105066 (Thầy Chí); Điện thoại: 02973.900666.

- - (Nơi nhân: kử. HIỆU TRƯỚNG
- BGH:đê báo cáo; PHÓ HIỆ
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- Phòng, khoa chức năng:
vụ TRƯỞNG

-Lưu VT.

Lê Chí



PHÒNG ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐÀO TẠO NGẮN HẠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNGTRÌNH KHÓA HỌC LÀM BÁNH NÓNG VÀ BÁNH NGỌT

STT NỘI DỤNG
Buổi1 Bánh mỳ Baguette

Bánh mỳ vừng
Bánh mỳ chuột
Bánh mỳ Humburger

Buổi 2 Bánh mì gồi
Bánh quy bơ
Madelen ca cao
Bánh donut

Buổi3 Bánh muffin
Bánh croisan
bánh pan cake
bánh su kem

Buổi 4 chocolate cake
chocolate tempura
Bánh pizza hài sản
Bánh pizza sốt ca chua

Buổi5 Pizza hawall
Bánh plan
Banh1cream bule
Sữa chua


