
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5   

TRƢỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

HÙNG VƢƠNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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THÔNG BÁO 

Về điều kiện và hồ sơ đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ 

đánh giá kỹ năng nghề quốc gia  ậc     và     

 

Căn cứ Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ 

kỹ năng nghề quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của 

Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề 

quốc gia; 

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương phối h p Trường Đ i 

h c Sư ph m Kỹ thuật V nh Long thông báo tuy n sinh đánh giá kỹ năng nghề quốc 

gia Bậc 2/5 và 3/5 năm 2019, chi tiết như sau: 

I. NGHỀ TỔ CHỨC  ỒI DƢỠNG VÀ CHI PHÍ DỰ KIẾN:  

STT Tên nghề 
Số 

lƣợng 

 ậc đánh 

giá KNN 

Chi phí ôn 

luyện(VNĐ) 

Chi phí đánh 

giá (VNĐ) 

1 Công nghệ Ôtô 
30 Bậc 2/5 1.200.000 3.400.000 

30 Bậc 3/5 1.400.000 3.600.000 

2 Điện công nghiệp 
30 Bậc 2/5 1.200.000 3.400.000 

30 Bậc 3/5 1.400.000 3.600.000 

3 Điện tử công nghiệp 
30 Bậc 2/5 1.200.000 3.400.000 

30 Bậc 3/5 1.400.000 3.600.000 

4 
Vận hành, sửa chữa thiết 

bị l nh 

30 Bậc 2/5 1.200.000 3.400.000 

30 Bậc 3/5 1.400.000 3.600.000 

5 
Hàn (trên máy hàn hồ 

quang tay) 

30 Bậc 2/5 1.200.000 3.400.000 

30 Bậc 3/5 1.400.000 3.600.000 

6 
Cắt g t kim lo i trên máy 

CNC 

30 Bậc 2/5 1.200.000 3.400.000 

30 Bậc 3/5 1.400.000 3.600.000 

7 Cơ điện tử 
30 Bậc 2/5 1.200.000 3.400.000 

30 Bậc 3/5 1.400.000 3.600.000 



8 
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm) 

30 Bậc 2/5 1.200.000 3.400.000 

30 Bậc 3/5 1.400.000 3.600.000 

9 Thiết kế đồ h a 
30 Bậc 2/5 1.200.000 3.400.000 

30 Bậc 3/5 1.400.000 3.600.000 

II. Đ I TƢ NG THAM DỰ K  Đ NH GI    

Là lao động làm việc t i các doanh nghiệp, các giáo viên, gi ng viên đang d y t i 

các Trường Đ i h c, Cao đ ng, Trung cấp, Trung t m  iáo dục nghề nghiệp trên toàn 

quốc, các đối tư ng khác c  đủ tiêu chu n theo Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 

24/3/2015 của Chính phủ quy định về chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm 

về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia  

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ THAM DỰ Đ NH GI    

1. Đối với bậc      Người lao động ph i đáp ứng đư c một trong các điều kiện: 

- C  chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng chỉ sơ cấp tương ứng với 

nghề tham dự và c  ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong nghề k  từ khi c  

chứng chỉ đ ; 

- H c xong chương trình trung cấp (trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp) 

tương ứng với nghề tham dự; 

- C  ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đ   

2. Đối với bậc      Người lao động ph i đáp ứng đư c một trong các điều kiện: 

-  C  chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp (trung 

cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng nghề, công nh n kỹ thuật) tương ứng với 

nghề tham dự và c  ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề k  

từ khi c  chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp đ ; 

- C  chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng chỉ sơ cấp tương ứng với 

nghề tham dự và c  ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề k  

từ khi c  chứng chỉ đ ; 

- H c xong chương trình cao đ ng (cao đ ng nghề) tương ứng với nghề tham dự; 

- C  ít nhất 06 (sáu) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đ   

IV.  ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ TỔ CHỨC 

1. Địa điểm tổ chức  Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương 

(số 161-165 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, Quận 5, Tp  Hồ Chí Minh) 

2. Thời gian dự kiến tổ chức ôn tập và đánh giá: 

- Đ t 1: Từ ngày 02/3/2019 – 24/3/2019 

- Đ t 2: Từ ngày 01/6/2019 – 23/6/2019 

- Đ t 3: Từ ngày 03/8/2019 – 25/8/2019 

- Đ t 4: Từ ngày 05/10/2019 – 27/10/2019 

- Đ t 5: Từ ngày 02/11/2019 – 24/11/2019 



- Quý đơn vị c  th  chủ động đề xuất mở lớp khi c  đủ số lư ng giáo viên cần đánh 

giá. 

- Trường sẽ c  thông báo chính thức trước ngày đánh giá 05 ngày. 

3.  Chứng chỉ  Do  ộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội cấp. 

V.  HỒ SƠ THAM DỰ  

1. Thành phần hồ sơ gồm có  

- Phiếu đăng ký tham dự (theo mẫu đính kèm), c  dán 01  nh màu nền trắng của cá 

nhân, cỡ  nh 04x06, chụp ki u chứng minh nh n d n và ghi đầy đủ thông tin theo qui 

định. 

- Một b n sao có chứng thực các lo i giấy tờ đ  chứng minh đáp ứng đư c một 

trong những điều kiện tham dự theo mục III Thông báo này  

- Một b n sao có chứng thực giấy CMND/CCCD. 

- 02 (hai)  nh màu nền trắng, cỡ  nh 04 x 06 cm, chụp ki u chứng minh nhân dân  

và ghi “H  và tên, số CMND/CCCD, ngày tháng năm sinh” phía sau  nh. 

2. Địa điểm nộp hồ sơ:  

Nộp trực tiếp t i Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương (Số 

161-165, Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp  Hồ Chí Minh) 

3. Thông tin liên hệ: Thầy Nguyễn Đắc Hi n – 0903.103.198 

 Email: Hien_nd@hungvuongtech.edu.vn  

 Cô Tống Trần Thanh Phương – 0785.151187 

 Email: phuong_ttt@hungvuongtech.edu.vn ./. 

 

 

Nơi nhận: 

- TT Đ KNN Trường (đ  thực hiện); 

- P ĐT (đ  thực hiện); 

- Các Khoa, Bộ môn như trên (đ  thực hiện); 

- Lưu: VT, TTĐ KNN.  

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

Đã ký 

 

 

Phạm Quang Trang Thủy 
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