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THÔNG BÁO  

TUYỂN SINH NĂM 2021 (ĐỢT 1)  
 
 

          Trƣờng Trung cấp Gò Công thông báo tuyển sinh năm 2021 nhƣ sau: 

          1. Trình độ Trung cấp 

          1.1. Gồm các nghề nhƣ sau 
 

STT Tên nghề STT Tên nghề STT Tên nghề 

1 Điện công nghiệp 5 Cơ điện lạnh thủy sản 9 May thời trang 

2 Điện tử công nghiệp 6 Hàn 10 Kế toán doanh nghiệp 

3 Cơ điện tử 7 Cắt gọt kim loại 11 Tin học văn phòng 

4 
Kỹ thuật máy lạnh và 

điều hòa không khí 
8 Công nghệ Ô tô 12 Tin học ứng dụng 

         1.2. Liên kết trƣờng Cao đẳng Tiền Giang đào tạo nghề Kỹ thuật xây dựng. 

          1.3. Liên kết các trƣờng Cao đẳng đào tạo nghề Nghiệp vụ nhà hàng; nghề Sửa 

chữa thiết bị may. 

          1.4. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT, học sinh tốt nghiệp 

THCS hoặc tương đương trở lên. 

          1.5. Xét tuyển: Xét tuyển học bạ THCS hoặc học bạ THPT. 

          1.6. Thời gian đào tạo Trung cấp:  

          - Thời gian là 2 năm (24 tháng): Học sinh chỉ có nguyện vọng học nghề. 

          - Thời gian là 3 năm (36 tháng): Học sinh vừa học nghề vừa học chƣơng 

trình khối lƣợng văn hóa THPT có nguyện vọng liên thông Cao đẳng, Đại học. 

          1.7. Thời gian đào tạo Cao đẳng chương trình 9+: Là 4,5 năm (54 tháng). 

          1.8. Quyền lợi của học sinh 

- Học sinh tốt nghiệp THCS đƣợc miễn học phí học nghề.  

- Học sinh đƣợc xác nhận vay vốn hỗ trợ học tập. 

- Học sinh đƣợc xét cấp học bổng khuyến khích học nghề từng học kỳ.  

- Học sinh thuộc đối tƣợng là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, khuyết tật, ngƣời tốt nghiệp trƣờng phổ thông dân tộc nội trú, ngƣời dân tộc 

Kinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là ngƣời khuyết tật có hộ khẩu 



thƣờng trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đƣợc hƣởng 

thêm chính sách nội trú. 

- Nhà trƣờng có ký túc xá cho học sinh ở xa. 

- Học sinh đƣợc nhà trƣờng giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. 

2. Nhà trƣờng liên kết đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp lên trình độ 

Cao đẳng, Đại học theo nhu cầu. 

         3. Trình độ Sơ cấp và Dạy nghề thường xuyên 

         3.1. Gồm các nghề nhƣ sau 

 

         3.2. Quyền lợi của học viên 

Ngƣời học là phụ nữ, lao động nông thôn; ngƣời khuyết tật; ngƣời thuộc 

diện hƣởng chính sách ƣu đãi ngƣời có công với cách mạng theo quy định; ngƣời 

thuộc dân tộc thiểu số; ngƣời thuộc hộ nghèo; ngƣời thuộc hộ cận nghèo; ngƣời 

thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp; đất kinh doanh; lao động nữ mất việc 

làm; ngƣ dân; có hộ khẩu thƣờng trú tại các xã trong tỉnh Tiền Giang đƣợc hỗ trợ 

học phí theo từng nghề. Đƣợc nhà trƣờng giới thiệu việc làm theo nhu cầu. 

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 



          5. Thời gian đăng ký hồ sơ  

 Nhận hồ sơ đăng ký học nghề thƣờng xuyên từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Khai giảng lớp học nghề hàng tháng. 

          Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Trƣờng Trung cấp Gò Công, Trung 

tâm Liên kết đào tạo - Dịch vụ - Việc làm, địa chỉ:  

          - Cơ sở 2: Trần Hƣng Đạo, Khu phố 2, Phƣờng 1, Thị xã Gò Công, Tiền 

Giang. Điện thoại: 0273 3 841684 - 0968 265 306 – 0902 990 161./. 

Nơi nhận:                                                                    
- Các đơn vị có nhu cầu;  

- Lƣu: VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hào 
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