
        UBND HUYỆN NGỌC HỒI    CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM GDNN-GDTX         Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

        Số:              Ngọc Hồi, ngày      tháng     năm  

    

THÔNG BÁO  

Tuyển sinh các lớp chứng chỉ tiếng Lào; DTTS Xê đăng; 

 Tin học Ứng dụng CNTT cơ bản; nâng cao 
              

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của Ủy ban nhân dân 

huyện Ngọc Hồi về việc Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Ngọc Hồi; 

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ngọc Hồi thông báo tuyển sinh như sau: 

I. Đối tượng 

Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên và các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng 

nâng cao trình độ.  

II. Nội dung chương trình và tổ chức thi, cấp chứng chỉ 

Quy định cụ thể đối với từng loại chứng chỉ theo quy định hiện hành. 

III. Địa điểm nhận hồ sơ và ôn thi:  

 - Tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ngọc Hồi – Tỉnh Kon Tum 

 - Học vào thứ 7 và Chủ nhật  

 * Hồ sơ bao gồm: 

 - 02 ảnh 4*6 chụp không quá 6 tháng 

 - Chứng minh thư nhân dân ( phô tô chứng thực) 

 - Phiếu đăng ký theo mẫu của từng loại chứng chỉ. 

 4. Mức thu học phí :  

 - Tùy từng loại chứng chỉ theo quy định của nhà nước. 

 Danh sách đăng ký của các cơ quan nộp về văn phòng Trung tâm vào giờ 

hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần. (mẫu danh sách) 

 gửi qua Email: ttgdtxngochoi@kontum.edu.vn 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC 

ĐƠN VỊ: ………………………………………. 

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Số ĐT Chứng chỉ đăng ký học 

      

 Vậy, Trung tâm thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu học 

xin liên hệ về Văn phòng Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ngọc Hồi. 

 ĐC: TDP 6 - TT Plei Kần - Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum. 

 Số điện thoại: 0260 350 4349.   
 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
- Các cơ quan tổ chức và cá nhân có nhu cầu học;                  

- Lưu VT.                    

 

 

 

    Nguyễn Văn Phương
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