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THÔNG BÁO TUYỂN SINH
THPT hệ GDTX kết hợp Đào tạo nghề, năm học 2021-2022
Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm và GDTX tỉnh phối hợp với Trường
Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh và các cơ sở đào tạo nghề chất
lượng cao tổ chức tuyển sinh lớp 10, cấp THPT hệ GDTX kết hợp Đào tạo nghề, năm
học 2021-2022 như sau:
1. Quyền lợi của học viên:
- Được học chương trình văn hóa cấp THPT hệ GDTX để tham gia Kỳ thi tốt
nghiệp THPT Quốc gia, được dự thi vào tất cả các trường ĐH, CĐ trên cả nước;
- Được học nghề trình độ Sơ cấp, Trung cấp, được miễn học phí học nghề theo
quy định hiện hành; Nghề đào tạo: Chăm sóc sắc đẹp; Điều dưỡng; Cơ khí hàn; Nề
Xây dựng; Công nghệ ô tô; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, May thời trang;
Kỹ thuật Chế biến món ăn… có thể học liên thông lên cao đẳng, đại học;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi đối với học sinh, sinh viên;
- Học sinh học xong được Trung tâm giới thiệu vào làm việc tại các cơ quan, xí
nghiệp trên cả nước; được tư vấn tìm việc làm, du học hoặc xuất khẩu lao động tại các
nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Đài Loan… (có thể học tiếng ngay tại Trung tâm).
2. Đối tượng tuyển sinh: Người lao động, học sinh sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà
Tĩnh đã tốt nghiệp THCS, có sức khoẻ tốt, không vi phạm pháp luật.
3. Hồ sơ: Đơn dự tuyển; Học bạ THCS; 02 bản sao giấy khai sinh; Bằng tốt
nghiệp THCS (hoặc Giấy CN tốt nghiệp THCS) và các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/6/2021 đến 31/8/2021 tại: Văn phòng
Trung tâm, số 52, đường Lê Hồng Phong, phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh.
5. Ngày tập trung nhập học: 7h30 ngày 01/9/2021.
6. Khai giảng năm học: 7h30 ngày 05/9/2021.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm và
GDTX tỉnh Hà Tĩnh, số 52, đường Lê Hồng Phong, phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh.
SĐT trực tuyển sinh: 02393.605.315 - 090.4444.079 - 0912.999.236
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