
Kỳ Anh, ngày 25 tháng 05 năm 2018 

 

THƯ NGỎ 

 

Kính thưa quý Cha Quản Hạt, quý Cha và quý vị cộng tác viên, 

Chúng con, những tu sĩ và linh mục Dòng Don Bosco Việt Nam đang phục vụ công tác đào tạo 
nghề nghiệp tại Trung tâm Dạy nghề  thuộc Giáo hạt Kỳ Anh, Giáo phận Vinh nhằm mục đích 
huấn nghệ cho các bạn trẻ, cách riêng các bạn trẻ nghèo có được việc làm để vươn lên trong cuộc 
sống.  

1. Trước đây, chúng con đã được quý Cha Quản Hạt, quý Cha và quý vị quan tâm cũng như  giúp 
đỡ chúng con trong việc tuyển sinh các khóa học nghề tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp  Tư 
thục Kỳ Anh. Các em học viên đã học tập chuyên môn nghề nghiệp và rèn luyện đạo đức nhân 
bản với những thành quả tốt đẹp. Chúng con đã giới thiệu cho các em có việc làm ổn định ở nhiều 
công ty.  

Chúng con chân thành cảm ơn sự cộng tác của quý Cha Quản Hạt, quý Cha và quý vị Cộng tác 
viên. 

2. Để đáp ứng nhu cầu học nghề nơi các bạn trẻ, chúng con sẽ chiêu sinh khóa X (khai giảng vào 
ngày 01/09/2018). Nay chúng con xin gửi đến quý Cha bản thông báo chiêu sinh của chúng con. 
Kính mong quý Cha thông báo cho toàn thể giáo dân trong giáo xứ quý Cha đang phụ trách để 
những ai muốn học nghề có thể đăng ký và nhập học. 

3. Về việc chiêu sinh khóa X này, để thuận tiện cho việc tuyển sinh, các em có thể xin giấy giới 
thiệu của quý Cha hoặc quý Cha giới thiệu các em cho chúng con, để các em đến tựu trường vào 
ngày thứ Hai 20/08/2018 và khai giảng ngày thứ Bảy 01/09/2018, sau khi nhập học chúng con sẽ 
bổ túc hồ sơ cho các em. 

Chúng con chân thành cám ơn quý Cha và quý vị. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành hồn 
xác xuống trên quý Cha và giáo xứ. 

 Kính thư 

Lm. Tôma Aq. Trần Quốc Tuấn, SDB 
Giám Đốc Trung Tâm 
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 SỞ LĐ-TB & XH HÀ TĨNH TỈNH DÒNG SALÊDIÊNG DON BOSCO VIỆT NAM-MONGOLIA 
TRUNG TÂM GDNN TƯ THỤC KỲ ANH  CỘNG THỂ DON BOSCO KỲ ANH 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 
Khóa X – Khai giảng ngày 01/09/2018 

     Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Tư Thục 

Kỳ Anh thông báo tuyển sinh như sau: 

Ngành nghề và thời gian đào tạo: 

>> Ngành nghề đào tạo: 

* Sơ cấp nghề 

- Nghề điện (Điện dân dụng và công nghiệp)        

 - Công nghệ hàn (Hàn cơ bản và nâng cao) 

- Công nghệ ô tô (Xe gắn máy và ô tô) 

- Cơ khí (Tiện - phay - bào - mài)                                 

- Nghề may (May công nghiệp và thời trang)           

- Tin học văn phòng 

* Trung cấp nghề  

- Điện dân dụng và công nghiệp                              - Công nghệ ô tô 

- Hàn và Cắt gọt kim loại                                        - May và thiết kế thời trang 

 >> Thời gian đào tạo, đối tượng xét tuyển: 

    - Hệ Sơ cấp nghề:        + 9 - 11 tháng cho mọi đối tượng có nhu cầu học nghề 

    Tốt nghiệp được cấp chứng chỉ nghề 

   - Hệ Trung cấp nghề:   + 20 tháng với học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; 

           + 30 tháng với học sinh tốt nghiệp THCS hoặc tương đương. 

             Tốt nghiệp được cấp Bằng Trung cấp nghề 

      



THỦ TỤC NHẬP HỌC - VIỆC LÀM 
 

     >> Đăng ký học tại :  

     - TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TƯ THỤC KỲ ANH 

     - Địa chỉ : Tổ dân phố Hưng Bình, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh                          

     - Email: ttdnka@ yahoo.co.uk            Facebook: Donbosco Kỳ Anh 

     - Điện thoại:   0239.654.1241    hoặc  0987.423.102  ( gặp Cô Hoà) 

                          02393.604.780    hoặc   0975.892.455   ( gặp Cha Phong)                                                                                                               

 

>> Thủ tục nhập học : 

- Ghi danh và nộp hồ sơ từ ngày 01/06/2018 đến ngày 20/8/2018                                                 

- Hồ sơ nhập học gồm: 

Hệ Sơ cấp nghề Hệ Trung cấp nghề 
30 tháng (HS tốt nghiệp THCS) 20 tháng (HS tốt nghiệp THPT) 

1. 2 sơ yếu lý lịch có xác nhận 
chính quyền địa phương. 

2. 2 bản photo CMND (công 
chứng) 

3. 2 bản photo bằng cấp (công 
chứng) 

4. 2 bản photo học bạ (công 
chứng) 

5. 2 bản photo (hoặc bản sao) giấy 
khai sinh (công chứng) 

6. 8 hình 4x6 (áo sơ mi trắng nền 
xanh) 

7. 1 đơn xin học nghề 

1. Học bạ THCS bản gốc 
2. Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng 

nhận tốt nghiệp tạm thời bản gốc. 
3. 4 Giấy khai sinh bản sao (hoặc bản 

chính photo công chứng) 
4. 2 bản sao học bạ THCS (công chứng) 
5. 2 giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời 

THCS (công chứng) 
6. 4 CMND photo (công chứng) 
7. 2 bản photo hộ khẩu (công chứng) 
8. 2 sơ yếu lý lịch có xác nhận chính 

quyền địa phương 
9. 8 hình 4x6 (áo sơ mi trắng nền xanh) 
10. 2 phiếu đắng kí học nghề 

1. 2 bản sao học bạ THPT (công chứng) 
2. 2 bản photo chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời THPT (công chứng) hoặc 2 bản photo 
bằng tốt nghiệp THPT (công chứng) 

3. 3 bản sao khai sinh hoặc 3 bản chính khai 
sinh photo công chứng 

4. 3 CMND photo công chứng 
5. 2 bản hộ khẩu photo công chứng 
6. 2 sơ yếu lý lịch có xác nhận chính quyền 

địa phương 
7. 8 hình 4x6 (áo sơ mi trắng nền xanh, càvạt, 

vest) 
8. 2 phiếu đăng kí học nghề 

- Ngày tựu trường: 20/08/2018 
- Bắt đầu năm học mới: 21/08/2018 
- Khai giảng ngày: 01/09/2018 

   

 >> Thời gian học : 

- Học cả ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần (sáng từ 7h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 

17h30).  

 - Có học bổng cho học viên nghèo và hiếu học  

- Có lưu xá nam và lưu xá nữ dành cho các học viên ở xa   

>> Giới thiệu việc làm 

- Trung tâm giới thiệu việc làm cho học viên tốt nghiệp (nếu có nhu cầu) 


