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Ngheà Coâng ngheä oâ toâ Ngheà Haøn
Học sinh được đào tạo kiến thức, 
kỹ năng hàn để làm việc tại các 
xưởng đóng tàu,xí nghiệp, hàn 
tiện sửa chữa, bảo trì, lắp ráp các 
công trình, nhà xưởng công 
nghiệp...

Thu nhaäp: 6- 9 trieäu/thaùng

Học sinh được đào tạo kiến 
thức, kỹ năng tháo lắp bảo trì 
sửa chữa thiết bị ô tô..để làm 
việc tại các Garage các công ty
ô tô...

Thu nhaäp: 4 - 8 trieäu/thaùng

Ngheà Caét goït kim loaïi
Học sinh được đào tạo kiến 
thức, kỹ năng gia công chi tiết 
chế tạo máy, hàn, máy tiện, 
phay CNC... để làm việc tại 
các công ty, xí nghiệp, cơ sở 
cơ khí...

Thu nhaäp: 5 - 8 trieäu/thaùng

Ñeå bieát theâm thoâng tin xin vui loøng lieân heä:
Trung tâm Liên kết đào tạo - Dịch vụ - Việc làm:

- Cơ sở 1: 26/1 Võ Thị Lớ, Khu phố 5, Phường 4, Thị xã Gò Công, Tiền Giang.
- Cơ sở 2: Trần Hưng Đạo, Khu phố 2, Phường 1, Thị xã Gò Công, Tiền Giang.
Điện thoại: 0273 3 841684 - 0968 265 306 – 0902 990 161.
Website:http://tcngocong.edu.vn/
Thời gian phát và nhận hồ sơ xét tuyển từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần./.

Ngheà May thôøi trang

Học sinh được đào tạo kiến thức, kỹ 
năng thiết kế, cắt may... để làm việc 
tại các xưởng may, phòng kỹ thuật, 
KCS, nhận gia công tại nhà...

Thu nhaäp: 5 - 8 trieäu/thaùng

Ngheà Tin hoïc vaên phoøng
Ngheà Tin hoïc öùng duïng

Học sinh được đào tạo kiến thức, kỹ 
năng soạn thảo văn bản, thiết kế đò 
họa, lắp ráp cài đặt máy tính cơ 
bản...để làm việc tại các văn phòng, 
công ty máy tính...

Thu nhaäp: 4 - 8 trieäu/thaùng

Ngheà Kyõ thuaät maùy laïnh 

   vaø ñieàu hoøa khoâng khí

Học sinh được đào tạo kiến thức, 
kỹ năng vận hành, sửa chữa, lắp 
đặt, bảo trì hệ thống máy lạnh 
công nghiệp dân dụng...để làm 
việc tại các nhà máy, xí nghiệp 
hoặc các nhà máy, phân xưởng...

Thu nhaäp: 5 - 8 trieäu/thaùng

Ngheà Ñieän coâng nghieäp

Học sinh được đào tạo kiến thức, 
kỹ năng vận hành, sửa chữa, lắp 
đặt, bảo trì hệ thống điện...để 
làm việc tại các nhà máy, xí 
nghiệp hoặc hệ thống điện dân 
dụng...

Thu nhaäp: 5 - 8 trieäu/thaùng

Ngheà Cô ñieän töû
Học sinh được đào tạo kiến thức, 
kỹ năng vận hành, sửa chữa, lắp 
đặt, bảo trì bảo dưỡng dây chuyền 
sản xuất tự động để làm việc tại các
nhà máy...

Thu nhaäp: 5 - 8 trieäu/thaùng

Ngheà Kyõ  thuaät xaây döïng

Học sinh được đào tạo kiến thức, kỹ 
năng đọc được bản vẽ xây dựng, sử 
dụng các loại máy, công cụ ngành 
xây dựng...để làm việc tại các công 
ty xây dựng...

Thu nhaäp: 5 - 8 trieäu/thaùng

 

Ngheà Nghieäp vuï nhaø haøng

Học sinh được học về lĩnh vực quản lý nhà 
hàng về phương diện văn hóa ẩm thực với 
công việc cụ thể như quản lý các khâu về 
ẩm thực, yến tiệc, hội nghị, sự kiện…

Thu nhaäp: 5 - 8 trieäu/thaùng

TUYEÅN SINH 

  TRUNG CAÁP 

-Ñieän coâng nghieäp

-Caét goït kim loaïi

Xeùt tuyeån 
hoïc baï hoïc sinh

-KyÕ thuaät maùy laïnh vaø ñieàu hoøa khoâng khí

Quyeàn lôïi vaø lôïi ích cuûa hoïc sinh:

-Cô ñieän laïnh thuûy saûn

-Coâng ngheä oâ toâ

-Ñieän coâng nghieäp

-May thôøi trang

-Tin hoïc vaên phoøng

Xeùt tuyeån caùc ngheà

TUYỂN SINH

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TiỀN GIANG

TRƯỜNG TRUNG CẤP GÒ CÔNG

-Cô ñieän töû

-Nghieäp vuï nhaø haøng (lieân keát)
-Söûa chöõa thieát bò may (lieân keát)

-Kyõ thuaät xaây döïng (lieân keát)
-Haøn

-Tin hoïc öùng duïng

-Keá toaùn doanh nghieäp

Thôøi gian ñaøo taïo

Quaù trình ñaøo taïo

- Học sinh tốt nghiệp THCS được miễn học phí học nghề; 
  Học sinh được xác nhận vay vốn hỗ trợ học tập; được xét cấp học bổng 
  khuyến khích học nghề từng học kỳ; Học sinh thuộc đối tượng là người 
  dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, khuyết tật, người tốt nghiệp 
  trường phổ thông dân tộc nội trú, người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, 
  hộ cận nghèo hoặc là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện 
  kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng thêm chính sách nội trú.
- Thời gian thực hành hơn 70% thời lượng toàn khóa học, thực hành trên trang thiết 
  bị hiện đại (bao gồm thực tập thực tế tại doanh nghiệp).
- Nhà trường có ký túc xá cho học sinh ở xa.
- Nhà trường giới thiệu việc làm trong và ngoài nước (Nhật Bản) cho học sinh sau khi 
  tốt nghiệp.

Học sinh tốt nghiệp THCS, THPT 
hoặc tương đương.

- 2 năm: Đối với học sinh tốt nghiệp THCS, THPT có nguyện 
vọng học nghề. Sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp.
- 3 năm: Đối với học sinh tốt nghiệp THCS lựa chọn vừa học nghề 
     vừa học  khối lượng chương trình văn hóa THPT học liên thông 
    Cao đẳng.
 - 4.5 năm: Đối với học sinh tốt nghiệp THCS đăng ký học trình độ 
     Cao đẳng  chương trình 9+

Lựa chọn 2 Học 4.5 năm

Lựa chọn 1 Học 3 năm
Khối lượng văn hóa

theo quy định của Bộ
 Giáo dục và Đào tạo

Liên thông
Cao đẳng 

Đi làm lao động 
chất lượng cao

Học nghề 
2 năm

Thực tập
tốt nghiệp

Thi
tốt nghiệp

Đi làm 
(Công nhân kỹ thuật)

-Ñieän töû coâng nghieäp

Học nghề 
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của nhiều

 bạn trẻHọc sinh tốt nghiệp THCS đăng ký học
trình độ Cao đẳng chương trình 9+
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