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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 
 

Căn cứ Công văn số 1326/UBND-TH ngày 18/12/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Khánh Hòa về việc đồng ý cho Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha 

Trang thực hiện chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành giáo dục nghề nghiệp; 

Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang thông báo tuyển sinh các 

lớp Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 

như sau: 

1. Các chương trình bồi dưỡng:  

- Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III; 

- Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III; 

- Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III; 

- Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III; 

- Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV. 

2. Địa điểm, học phí: 

- Địa điểm học: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang hoặc nơi 

đơn vị liên kết tổ chức; 

- Học phí: 2.500.000 đồng/học viên; 

- Học phí: 2.800.000 đồng/học viên (tại đơn vị liên kết). 

3. Hồ sơ đăng ký gồm: 

- Phiếu đăng ký (theo mẫu); 

- 02 ảnh (3×4) ghi rõ họ tên, ngày sinh sau ảnh; 

- Bản sao bằng cấp cao nhất (công chứng); 

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân (công chứng). 



4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: 

- Thời gian nhận hồ sơ: Tuyển sinh liên tục trong năm; 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nha Trang 

      184 Dã Tượng, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa. 

Vui lòng liên hệ:  

Email: ttgdnnnhatrang@gmail.com 

Số điện thoại: 0583.880.107 – 0945.504.647 (Ms Bình) 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- BGH (Báo cáo); 

- Sở LĐTBXH; 

- Các cơ sở GDNN; 

- Cổng thông tin điện tử trường (VBĐT); 

- Website trường; 

- Lưu: VT, TTGDNN(20 bản). 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Lực 
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