
 

 

 

 

HỆ ĐÀO TẠO NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO 
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SINH 

 
 

 

 

THỜI GIAN 

ĐÀO TẠO 

 

 

 

CAO ĐẲNG 

Học phí các nghề: 

400.000đ/ tháng  
(Riêng: Kế toán doanh 

nghiệp, công tác xã hội: 

350.000đ/tháng. Các nghề: 

Vận hành máy thi công, 

Hàn, Xây dựng cầu đường, 

Kỹ thuật xây dựng: 

189.000đ/tháng) 

 

- Sửa chữa máy thi công xây dựng 

(cấp độ quốc gia) 

- Vận hành máy thi công nền (cấp độ 

quốc tế) 

- Vận hành máy thi công mặt đường 

(cấp độ khu vực ASEAN) 

- Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng 

cầu đường bộ (cấp độ quốc gia) 

- Công nghệ ô tô (cấp độ khu vực 

ASEAN) 

 

 

-  

- -  
- - -  Điện công nghiệp 

- - Công tác xã hội 

- - Hàn 

- Xây dựng cầu đường 

- Điện dân dụng 

- Kỹ thuật xây dựng 

- Kế toán doanh nghiệp 

- Kỹ thuật CB món ăn 

 

- Tốt nghiệp 

THPT hoặc 

tương đương 

 
 

 

 

36 tháng 

(hoặc 30 

tháng) tùy 

ngành nghề 

 

TRUNG CẤP 

Học phí các nghề: 

380.000đ/ tháng  
(Riêng: Kế toán doanh 

nghiệp, công tác xã hội: 

320.000đ/tháng. Các nghề: 

Vận hành máy thi công, 

Hàn, Xây dựng cầu đường,    

Kỹ thuật xây dựng: 

165.000đ/tháng) 

 

- Sửa chữa máy thi công xây dựng 

(cấp độ quốc gia) 

- Sửa chữa điện máy công trình 

- Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa 

không khí 

- Vận hành cần, cầu trục 

- Vận hành máy thi công nền (cấp độ 

quốc tế) 

- Vận hành máy thi công mặt đường 

(cấp độ khu vực ASEAN) 

- Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng 

cầu đường bộ (cấp độ quốc gia) 

- Công nghệ ô tô (cấp độ khu vực 

ASEAN)  

- Kỹ thuật CB món ăn 

 

 

- Lắp đặt cầu (kích kéo) 

- Bảo trì và sửa chữa 

thiết bị cơ khí 

- Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp 

- Khai thác vận tải đường 

bộ 

- Tin học ứng dụng 

- -  - Điện công nghiệp 

- - Công tác xã hội 

- - Hàn 

- Xây dựng cầu đường 

- Điện dân dụng 

- Kỹ thuật xây dựng 

- Kế toán doanh nghiệp 

 

 

 

- - Tốt nghiệp 

THPT hoặc 

THCS 

 

24 tháng 

(hoặc 18 

tháng) đối 

với HS tốt 

nghiệp 

THPT 

36 tháng đối 

với HS tốt 

nghiệp 

THCS 

 

Những ưu đãi người học được hưởng: 
 

- Bộ đội xuất ngũ được miễn giảm học phí, được ở nội trú và hưởng các trợ cấp khác theo quy định 

- HSSV được xét cấp học bổng, được đăng ký học liên thông, được học song song nhiều nghề khác nhau, được tham gia 

học các lớp tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc để đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản, được bố trí ở nội trú với 

giá ưu đãi, được tư vấn và giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. 

- Học sinh tốt nghiệp THCS được học nghề và học lấy bằng THPT được miễn học phí đi học nghề 
 

 
SƠ CẤP NGHỀ 

-  

- -  Gồm các ngành nghề như 

Cao đẳng và Trung cấp 

- - Xác định tính chất cơ lý đất 

trong phòng 

- - Xác định tính chất cơ lý kim 

loại và mối hàn 

- -  Xác định tính chất cơ lý bê 

tông xi măng 
 

 

-  

- -  Duy tu sửa chữa đường bộ 

- - Ổn định đường  

- - Tuần đường 

- - Trắc địa công trình 

- - Nề hoàn thiện 

- - Kế toán thuế 

- - Kế toán máy` 

- - Lái xe mô tô, ô tô các hạng 

 

- Mọi đối tượng 

 

3,6,9 hoặc 10 

tháng tùy nhu 

cầu người 

học 

 

- Hình thức đăng ký và nhận hồ sơ: 
+ Đăng ký và nộp trực tiếp tại Trường vào giờ hành chính hàng ngày trong tuần 

+ Gửi qua đường bưu điện (ĐC: Phòng đào tạo Trường CĐN – GTVTTWI Thụy An, Ba Vì, Hà Nội 

+ Đăng ký trực tuyến trên trang website của trường (http://gtvttw1.edu.vn) 
 

NHÀ TRƯỜNG TUYỂN SINH LIÊN TỤC TRONG NĂM 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

http://gtvttw1.edu.vn/
http://gtvttw1.edu.vn/

