BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức (thuộc Bộ Công Thương) là trường công lập, năm 2017 Nhà trường tuyển sinh
các trình độ sau:
1. Trình độ Cao đẳng: Chỉ tiêu tuyển sinh: 610
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Thời gian đào tạo: Từ 02 ÷ 03 năm
- Các ngành, nghề đào tạo:
Tên ngành, nghề

+ Nguội sửa chữa máy công cụ
+ Bảo trì thiết bị cơ điện
+ Nguội lắp ráp cơ khí
+ Nguội chế tạo
+ Công nghệ Ô tô
+ Điện công nghiệp
+ Điện dân dụng
+ Điện tử công nghiệp
+ Điện tử dân dụng
+ Hàn
+ Cắt gọt kim loại (Tiện-CNC, Phay-CNC, Mài)

Mã ngành
nghề

6520126
6520149
6520127
6520125
6510216
6520227
6520226
6520225
6520224
6520123
6520121

Tên ngành, nghề

+ Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
+ Kế toán doanh nghiệp
+ Rèn, dập
+ Cơ điện tử
+ Tin học văn phòng
+ Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
+ Tin học ứng dụng
+ Kế toán
+ Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử
+ Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử
+ Công nghệ kỹ thuật Ô tô

Mã ngành
nghề

6480102
6340302
6520124
6520263
6480204
6510201
6480206
6340301
6510304
6510303
6510202

2. Trình độ Trung cấp: Chỉ tiêu tuyển sinh: 2.740
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương
- Thời gian đào tạo: Từ 01 ÷ 03 năm
- Các ngành, nghề đào tạo:
Tên ngành, nghề

+ Nguội sửa chữa máy công cụ
+ Nguội chế tạo
+ Nguội lắp ráp cơ khí
+ Cắt gọt kim loại (Tiện-CNC, Phay-CNC, Mài)
+ Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
+ Tin học ứng dụng
+ Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí
+ Kế toán doanh nghiệp
+ Tin học văn phòng
+ Bảo trì thiết bị cơ điện
+ Cơ điện tử
+ Quản trị mạng máy tính

Mã ngành
nghề

5520126
5520125
5520127
5520121
5480102
5480206
5520152
5340302
5480204
5520149
5520263
5480210

Tên ngành, nghề

+ Điện công nghiệp
+ Điện dân dụng
+ Điện tử công nghiệp
+ Công nghệ Ô tô
+ Điện công nghiệp và dân dụng
+ Bảo trì và sửa chữa ô tô
+ Tài chính – Ngân hàng
+ Điện tử dân dụng
+ Rèn, dập
+ Hàn
+ Cơ khí chế tạo

Mã ngành
nghề

5520227
5520226
5520225
5510216
5520223
5520159
5340202
5520224
5520124
5520123
5520117

3. Trình độ Sơ cấp nghề:
- Các nghề đào tạo trình độ Trung cấp;
- Đào tạo và cấp Giấy phép lái xe mô tô (hạng A1), ô tô (hạng B1, B2);
- Đào tạo và cấp Chứng chỉ Sư phạm Dạy nghề
* Mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển:
Theo quy định của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội
* Thời gian nhận hồ sơ:
Từ ngày 01/4/2017 đến ngày 31/12/2017
* Địa điểm nhận hồ sơ:
Trường CĐCN Việt Đức – Phường Thắng Lợi – TP. Sông Công – Thái Nguyên
QUYỀN LỢI CỦA HỌC SINH – SINH VIÊN
Học sinh tốt nghiệp THCS được miễn 100% học phí theo quy định, tốt nghiệp được cấp bằng THPT và bằng Trung
cấp;
Học sinh – sinh viên thuộc diện chính sách (Con thương binh, bệnh binh; thuộc diện hộ nghèo…) theo học tại trường
được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định của Nhà nước;
Học sinh – sinh viên sau khi tốt nghiệp được cấp bằng chính quy, được học liên thông lên các trình độ cao hơn theo
quy định, được giới thiệu việc làm tại các khu công nghiệp thuộc các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải
Dương, Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc… và các doanh nghiệp trên toàn quốc. Nhà trường có khu nội trú cho học sinh –
sinh viên với phòng ở đầy đủ tiện nghi, công trình khép kín, giá ưu đãi theo quy định của Nhà nước.
Ngày 28 tháng 3 năm 2017
Mọi chi tiết xin liên hệ:
HIỆU TRƯỞNG
Văn phòng tuyển sinh – Trường CĐCN Việt Đức
Địa chỉ: Phường Thắng Lợi – TP. Sông Công – Thái Nguyên
Điện thoại: 02803.862.077 hoặc 0986.936.315 – 0917.535.968
Website: truongvietducthainguyen.edu.vn
Email: bants.ccv@moet.edu.vn
VŨ XUÂN VƯỢNG

