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SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH  

VÀ XÃ  HỘI TIỀN GIANG 

TRƢỜNG TRUNG CẤP  GÒ CÔNG 
 

Số: 13/KH-TCGC 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Tiền Giang, ngày  08  tháng 3   năm 2021 

 

KẾ HOẠCH  

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 

 VÀ DẠY NGHỀ DƢỚI 3 THÁNG NĂM 2021 
 

  Căn cứ Thông tƣ số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ Sơ cấp; 

Căn cứ Thông tƣ số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội quy định về đào tạo thƣờng xuyên; 

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 

giao cho Trƣờng Trung cấp Gò Công. 

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm 2021. Trƣờng Trung cấp Gò 

Công xây dựng kế hoạch tuyển sinh trình độ Sơ cấp và Dạy nghề dƣới 3 tháng với 

những nội dung cụ thể nhƣ sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm giúp cho các hộ dân có cuộc sống ổn định bền vững góp phần tăng tỷ 

lệ lao động qua đào tạo, giảm tỷ lệ thất nghiệp, xóa đói giảm nghèo, ...  

Nâng cao tỉ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề, tạo điều kiện cho lao 

động chuyển đổi nghề nghiệp, tự tạo việc làm, tăng thu nhập, đồng thời có cơ hội 

vào làm việc tại các doanh nghiệp trong khu vực. 

2. Yêu cầu 

Đào tạo nghề phải gắn với giải quyết việc làm, tạo điều kiện ổn định đời 

sống cho ngƣời lao động. 

Nghề đào tạo phải phù hợp với lứa tuổi, trình độ văn hóa, điều kiện gia đình 

của ngƣời lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp. 

Phối hợp chặt chẽ các ban ngành, đoàn thể có liên quan trong việc tạo điều 

kiện cho ngƣời lao động sau đào tạo có việc làm ổn định. 

Liên kết các ban ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan xây dựng và đăng ký 

chƣơng trình đào tạo cơ bản ngắn hạn cho ngƣời lao động theo nhu cầu của đơn vị 

tuyển dụng.  

       II. NỘI DUNG 

1. Thông tin tuyển sinh 

1.1 . Chỉ tiêu tuyển sinh: Là 680 học viên 
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Gồm các nghề nhƣ sau 

          1.2. Đối tƣợng và hình thức tuyển sinh 

a. Đối tƣợng tuyển sinh 

          Tất cả ngƣời lao động có hộ khẩu thƣờng trú hoặc tạm trú trong tỉnh Tiền 

Giang có nhu cầu đăng ký học nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề dƣới 3 tháng. 

b. Hình thức tuyển sinh 

Nhà trƣờng tổ chức phối hợp với các UBND xã, phƣờng, các ban, ngành, 

đoàn thể có liên quan phối hợp cung cấp số liệu thống kê, tập trung các đối tƣợng 

thanh thiếu niên nam nữ trong độ tuổi lao động chƣa có việc làm, chƣa qua đào tạo 

nghề hoặc có nguyện vọng chuyển đổi nghề tại địa bàn các xã, phƣờng để nhà 

trƣờng đến tƣ vấn, đào tạo nghề phù hợp gắn với giải quyết việc làm cho ngƣời lao 

động phù hợp với nguyện vọng và yêu cầu của xã hội. 

          1.3. Thời gian và địa điểm tuyển sinh 

      a. Thời gian: Bắt đầu từ tháng 01/2021 đến hết tháng 12/2021. 

      b. Địa điểm: Tập trung tại các địa phƣơng thuộc huyện Gò Công Tây, Gò 

Công Đông, Tân Phú Đông và Thị xã Gò Công. 

     1.4. Điều kiện, hồ sơ và thời gian xét tuyển 

STT Tên nghề 

Thời 

gian đào 

tạo 

STT Tên nghề 

Thời 

gian đào 

tạo 

1 Hàn 3 tháng 11 Sửa chữa tủ lạnh, máy giặt 2 tháng 

2 
Sửa chữa thiết bị may 

công nghiệp 
3 tháng 12 

Lắp đặt bảng quảng cáo 

điện tử 
1,5 tháng 

3 

Lắp đặt hệ thống ống 

gió điều hòa không khí 

trung tâm 

2 tháng 13 
Vận hành và bảo trì hệ 

thống định vị vệ tinh 
1,5 tháng 

4 Phay CNC cơ bản 2 tháng 14 Lắp đặt điện dân dụng 1,5 tháng 

5 Tiện CNC cơ bản 2 tháng 15 
Sửa chữa quấn dây máy 

điện 
1,5 tháng 

6 Hàn cơ bản 2 tháng 16 
Lắp đặt và sửa chữa máy 

lạnh 
1 tháng 

7 Tiện cơ bản 2 tháng 17 May công nghiệp 1,5 tháng 

8 
Sửa chữa, bảo dƣỡng 

trang bị điện ô tô 
2 tháng 18 

Sử dụng máy may công 

nghiệp  
1,5 tháng 

9 Sửa chữa máy nổ 2 tháng 19 Phòng và trị bệnh cho dê 1,5 tháng 

10 

Lắp đặt, bảo trì hệ thống 

báo trộm, báo cháy 

trung tâm 

2 tháng 
20 Kỹ thuật trồng rau an toàn 1,5 tháng 

21 Trồng nấm 1,5 tháng 
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      a. Điều kiện dự tuyển 

Học viên từ đủ 15 (mƣời lăm) tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe 

phù hợp với nghề cần học. 

     b. Hồ sơ xét tuyển 

- 01 Đơn đăng ký học nghề theo mẫu quy định. 

- 01 Phiếu học viên theo mẫu quy định. 

- Đối với hồ sơ trình độ Sơ cấp nộp thêm: 03 ảnh (3x4) có ghi họ tên, ngày 

tháng năm sinh của học viên ở mặt sau. 

- Đối với hồ sơ Dạy nghề dƣới 3 tháng nộp thêm: 03 ảnh (4x6) có ghi họ tên, 

ngày tháng năm sinh của học viên ở mặt sau. 

- 01 bản sao (hoặc bản chính giấy xác nhận) giấy tờ có liên quan chứng minh 

học viên thuộc đối tƣợng chính sách đƣợc hỗ trợ thêm tiền ăn, đi lại theo quy định. 

      c. Thời gian xét tuyển: Nhà trƣờng tổ chức xét tuyển thƣờng xuyên vào 

ngày 23 hàng tháng. 

1.5. Địa điểm và thời gian nhập học 

           - Địa điểm học: Tại Trƣờng Trung cấp Gò Công hoặc tại Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - Giáo dục thƣờng xuyên các huyện (nếu có). 

       - Thời gian nhập học: Khai giảng lớp học hàng tháng (nếu đủ số lƣợng học 

viên đăng ký). 

2. Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyển sinh 

- Phối hợp với các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thƣờng 

xuyên các huyện tuyển sinh, đào tạo các nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dƣới 3 

tháng đối với các nghề tại Trung tâm chƣa có (thực hiện từ tháng 1). 

- Phối hợp với các UBND xã, phƣờng, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan 

phối hợp cung cấp số liệu thống kê, tập trung các đối tƣợng thanh thiếu niên nam 

nữ trong độ tuổi lao động chƣa có việc làm, chƣa qua đào tạo nghề hoặc có nguyện 

vọng chuyển đổi nghề ở địa phƣơng để nhà trƣờng gặp gỡ, tƣ vấn ý nghĩa, lợi ích, 

quyền lợi, chính sách ƣu tiên và việc làm khi học viên tham gia học nghề (thực 

hiện từ tháng 1 đến tháng 12). 

- Phối hợp với các UBND xã, phƣờng phát thanh, treo băng rol thông báo 

tuyển sinh trình độ sơ cấp và dạy nghề dƣới 3 tháng (thực hiện từ tháng 2). 

- Phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Tiền Giang, các công ty, 

doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động trong và ngoài tỉnh để giải quyết 

việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp (thực hiện từ tháng 2). 

3. Thành lập Hội đồng tuyển sinh 

      3.1. Thành phần 

- Chủ tịch Hội đồng       : Hiệu trƣởng 
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- Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó Hiệu trƣởng, Giám đốc TT LKĐT-DV-VL 

- Thƣ ký Hội đồng          : Phó Giám đốc TT LKĐT-DV-VL 

- Các Uỷ viên                 : Gồm lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm 

3.2. Nhiệm vụ 

- Tổ chức thực hiện việc xét tuyển theo đúng quy định. 

- Phổ biến, hƣớng dẫn, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh, giải quyết thắc 

mắc liên quan đến tuyển sinh, tổng kết công tác tuyển sinh. 

- Phân công cán bộ thực hiện các công việc có liên quan trong công tác tuyển 

sinh, chuẩn bị nội dung thông báo tuyển sinh trên đài phát thanh, tờ rơi, băng rol 

tuyển sinh, quản lý hồ sơ xét tuyển, các giấy tờ có liên quan. 

- Nhập dữ liệu hồ sơ đăng ký học nghề của học viên, lên danh sách xét tuyển 

của học viên, thực hiện xét tuyển và chọn thời gian khai giảng lớp học. 

- Tổng hợp, báo cáo tình hình tuyển sinh theo quy định. 

- Phát và nhận hồ sơ tuyển sinh. 

- Liên kết với các Trung tâm GDNN - GDTX các huyện, các UBND 

xã/phƣờng, các đơn vị hoặc các trƣờng THPT để đi tƣ vấn tuyển sinh (nếu có nhu 

cầu liên kết). 

- Lập danh sách phân công cán bộ, giáo viên tham gia tƣ vấn tuyển sinh. 

     4. Quy trình, thời gian và phân công đơn vị thực hiện 
 

TT Nội dung Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

thực hiện 

1 
 Lập kế hoạch tuyển sinh trình độ sơ cấp 

và dạy nghề dƣới 3 tháng. 

Từ ngày 04/1/2021  

đến ngày 31/3/2021 

Trung tâm 

LKĐT -  

DV-VL 

2 

 Hoàn chỉnh tờ thông báo tuyển sinh, nội 

dung băng rol tuyển sinh và chuẩn bị các 

hồ sơ tuyển sinh. 

Từ ngày 04/1/2021  

đến ngày 31/3/2021 

Trung tâm 

LKĐT - 

 DV-VL 

3 

 * Họp hội đồng tuyển sinh lần 1: 

- Triển khai kế hoạch tuyển sinh. 

- Triển khai quyết định thành lập hội đồng. 

- Triển khai các công việc, nhiệm vụ trong 

công tác tuyển sinh. 

Từ ngày 01/3/2021  
Hội đồng 

tuyển sinh 

4 

Phối hợp với các UBND xã, phƣờng, 

các TT GDNN-GDTX huyện, các ban, 

ngành, doanh nghiệp ... có liên quan. 

Từ tháng 01 đến  

tháng 12/2021 

Hội đồng 

tuyển sinh 
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5 

Phối hợp với các UBND xã, phƣờng 

phát thanh, treo băng rol thông báo 

tuyển sinh. 

Từ tháng 3/2021 
Hội đồng 

tuyển sinh 

6  Phát và nhận hồ sơ tuyển sinh Từ tháng 01/2021 

Trung tâm 

LKĐT -  

DV-VL 

7 

Hội đồng tuyển sinh họp xét tuyển: 

- Thông qua danh sách xét tuyển. 

- Tiếp nhận hƣớng dẫn các thủ tục nhập 

học và mở lớp cho học viên. 

Xét tuyển thƣờng xuyên 

ngày 23 hàng tháng 

Hội đồng  

tuyển sinh 

9 Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021 Tháng 12/2021 
Hội đồng  

tuyển sinh 

 

      III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Bộ phận Kế toán lập kế hoạch kinh phí phục vụ công tác tuyển sinh theo quy 

định. 

      Trƣởng các Phòng, Khoa, Trung tâm và Hội đồng tuyển sinh căn cứ vào kế 

hoạch tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ và định kỳ họp báo hàng tuần báo cáo cụ 

thể các công việc thực hiện với Ban giám hiệu. 

          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh trình độ Sơ cấp và dạy nghề dƣới 3 tháng 

năm 2021 của Trƣờng Trung cấp Gò Công./.                         

Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƢỞNG 

- Sở LĐ-TB&XH (PGDDN); 

- Ban giám hiệu; 

 - Các Phòng, Khoa, Trung tâm; 

- Lƣu: VT. 

                               Nguyễn Hữu Hào 
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