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  TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KINH TẾ - KỸ THUẬT 

      CÔNG ĐOÀN BÌNH THUẬN 

                            

TTHHÔÔNNGG  BBÁÁOO  MMỞỞ  CCÁÁCC  LLỚỚPP  TTRRUUNNGG  CCẤẤPP  

Stt 
Ngành/nghề  

tuyển sinh 

Học phí 

(đồng/Học 

kỳ) 

Đối tượng 

tuyển sinh 

Thời gian 

học 

Thời 

gian đào 

tạo 

Dự kiến 

khai 

giảng 

Cơ hội việc làm 

1  
Quản trị khu 

Resort 

4.100.000 
Tốt nghiệp 

THCS, 

THPT, 

THBT hoặc 

đã hoàn 

thành chương 

trình THPT 

(chưa tốt 

nghiệp 

THPT). 

Học vào các 

ngày trong 

tuần 

15 – 18 

tháng 

Tháng 

10/2020 

Có thể làm việc tại các resort, khu nghỉ dưỡng, công ty 

du lịch  và nhà hàng, khách sạn.  

2  
Kỹ thuật chế 

biến món ăn 

Có thể làm đầu bếp taị các trường hoc̣, bêṇh viêṇ, xi ́

nghiêp̣…, hoặc đứng ra kinh doanh quán ăn riêng 

3  

Kỹ thuật máy 

lạnh và điều 

hòa không khí 

- Làm nhân viên cho các tiệm sửa chữa, các cửa hàng 

kinh doanh thiết bị lạnh gia dụng, bảo trì cho các cơ 

quan, xí nghiệp, nhà hàng, khu văn phòng. 

- Có khả năng tự mình mở và làm chủ một tiệm sửa 

chữa thiết bị lạnh gia dụng. 

- Làm công nhân cho các công ty, xí nghiệp, lắp đặt, 

sửa chữa hệ thống lạnh công nghiệp,các công ty, xí 

nghiệp đông lạnh, chế biến Thủy hải sản… 

4  
Công tác xã 

hội 

3.450.000 

Có thể làm việc tại các cơ quan, đơn vị của ngành lao 

động thương binh và xã hội các cấp, làm việc tại các 

cơ quan cung cấp dịch vụ xã hội như phúc lợi xã hội, y 

tế, pháp luật, giáo dục… 

5  
Kế toán doanh 

nghiệp 

Học vào các 

ngày trong 

tuần, có lớp 

ban ngày và 

ban đêm 

Tháng 

11/2020 

Có thể làm được các công việc sau: Chuyên viên phụ 

trách kế toán, kiểm toán, thuế, giao dịch ngân hàng, 

kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính,… tại các cơ 

quan và doanh nghiệp. 
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Quyền lợi của học sinh:   
- Các đối tượng chính sách và học sinh tốt nghiệp THCS được miễn, giảm học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của 

Chính phủ. 

- Được nhà trường hỗ trợ ký xác nhận cho vay vốn tại ngân hàng Chính sách: tối đa 2.500.000đ/ tháng theo Quyết định số 1656/QĐ-TTg ngày 

19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Được học tập trong môi trường đào tạo nghề chuyên nghiệp với trang thiết bị đầy đủ, tiên tiến và hiện đại. 

- Sau khi tốt nghiệp học sinh được học liên thông lên Cao đẳng, Đại học cùng ngành đào tạo (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo). 
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