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GIẤY MỜI NHẬP HỌC 
 

       Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; 

Căn cứ Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp; 

Căn cứ Thông tư 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 hướng dẫn thực hiện chính 
sách đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định 61/2015/NĐ-CP; 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của nhà trường; 

Căn cứ đơn xin học nghề của Anh/Chị và kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh nhà 
trường, 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 23- BQP TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI 
 

 

        Các thanh niên hoàn thành nghĩa vụ Quân sự, nghia vụ công an và các học sinh- sinh 

viên có nhu cầu học nghề. Đến làm thủ tục nhập học theo nguyện vọng đăng ký tại Trường 

Cao đẳng nghề số 23- Bộ Quốc phòng. 

Thời gian: Tổ chức đón tiếp, hoàn thiện hồ sơ học nghề, ổn định lớp: 
 

Từ 07 giờ 30 ngày 20/2/2019 đến 17 giờ 00 ngày 21/2/2019. 

Địa điểm:   

- Cơ sở 1: Số 01 đường La Sơn Phu Tử, Phường Tây Lộc, TP Huế, Tỉnh TT. Huế 

- Cơ sở chính:  P.Thủy phương, TX Hương Thủy, tỉnh Thừa thiên Huế  (Cầu Đôi, Đường tránh Huế). 

- Riêng học lái xe ô tô, ngoài 2 địa điểm trên, Anh/Chị có thể đến làm hồ sơ tại Văn phòng tuyển sinh 

của nhà trường tại TP Đông Hà, Quảng Trị theo địa chỉ: Phường 3, TP. Đông Hà, Quảng Trị (Cầu Ồ ồ, 

cạnh Công an Phường 3);  Điện thoại: 0905.045050 (Thầy Dương- Phụ trách cơ sở) 

hoặc  Ban CHQS các huyện, thị, TP thuộc 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. (Các lớp tại BCH QS 

Huyện, Thị sẽ thông báo cụ thể tên Giáo viên tiếp nhận lớp và số điện thoại sau ngày 20/2/2019) trên facebook: 

https://www.facebook.com/caodang23bqp 

Trong trường hợp Anh/Chị chưa vào nhập học, nếu có lý do chính đáng sẽ được nhà trường bảo 

lưu quyền lợi và bố trí thời gian đào tạo theo thỏa thuận. (xin gọi số: 02343.521009) 

 Khi đến nhập học cần mang theo những giấy tờ sau đây: (nếu chưa nộp tại Địa phương và 

đơn vị) 

+ Thẻ học nghề hoặc thẻ đào tạo (bản gốc);+ Quyết định xuất ngũ (bản gốc): 01 bản 

+ CMND (bản sao): 01 bản; + Cam kết (theo mẩu): 01 bản 

+ Ảnh 3x4 (kiểu CMND): 08 cái nếu học lái xe ô tô; 04 cái nếu học các nghề khác 

(Các chế độ ưu đãi đối với người học ở các cấp trình độ được nêu cụ thể tại mặt sau của 

giấy mời này). 

Anh/Chị cần biết thêm thông tin, xin liên hệ Trung tâm tư vấn tuyển sinh. Điện thoại: 

02343.521.009 ; 02343.962.966 

hoặc truy cập Website: truong23bqp-hue.edu.vn./. https://www.facebook.com/caodang23bqp 
 

 

 

 

 

  HIỆU TRƯỞNG 
Đã ký 

Đại tá,ThS Lê Văn Thạnh 

https://www.facebook.com/caodang23bqp
https://www.facebook.com/caodang23bqp


 

MỘT SỐ QUYỀN LỢI CỦA THANH NIÊN HOÀN THÀNH NVQS, NVCA, THANH 
NIÊN TÌNH NGUYỆN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ 

ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI KHI THEO HỌC TẠI  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 23- BQP 

 

1. Được miễn hoàn toàn học phí đối với hệ Sơ cấp; Nếu tham gia học nghề thứ 2 thì được 
nhà trường xem xét giảm học phí tùy trường hợp cụ thể. 

2. Người có nhu cầu học, sau khi hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp vào trường, 

sẽ được hỗ trợ trước 500.000 đồng. Trong quá trình theo học, tiếp tục được nhà trường hỗ trợ tiền 

ăn: 30.000 đồng/ngày thực học; Hỗ trợ tiền đi lại: 200.000 đồng/khóa học nếu địa điểm đào tạo 

cách nơi cư trú của người học từ 15km trở lên (Số tiền hỗ trợ này sẽ được nhận một lần sau khi 

tốt nghiệp). 

Các trường hợp đã nộp hồ sơ nhưng chưa thu xếp được thời gian để học, người học được 

nhà trường bảo lưu hồ sơ và quyền lợi học nghề.(Thời gian bảo lưu không quá 12 tháng kể từ 

ngày được cấp thẻ). 

3. Quá trình đào tạo nghề, người học được tư vấn, giới thiệu việc làm một cách chu đáo; 

được nhà trường bố trí học trên các trang thiết bị hiện đại; thực tập tại các công ty, xí nghiệp lớn 

nhằm tạo cơ hội việc làm tại chỗ ngay sau khi tốt nghiệp; tổ chức đào tạo theo đơn đặt hàng, đào 

tạo theo địa chỉ, gắn đào tạo với sử dụng lao động. Ngoài ra, người học được học ngoại ngữ miễn 

phí song song với thời gian học nghề để có thể tham gia xuất khẩu lao động tại các nước phát 

triển như Nhật Bản... 

4. Được ở ký túc xá miễn phí và sử dụng các tiện ích phúc lợi chung của nhà trường. 

5. Ngoài ra, đối với người học lái xe ô tô, được chọn địa điểm và thời gian đào tạo linh hoạt; 

các lớp được mở liên tục trong năm. Người học chỉ cần nộp hồ sơ, đăng ký thời gian dự kiến học, 

nhà trường sẽ thông tin trước cho người học khi mở lớp. 

6. Ngành nghề đào tạo trình độ sơ cấp: 

Lưu ý: Theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP và Thông tư 43/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 

12/02/2017 thì Thanh niên hoàn thành NVQS, NVCA, TNTN chỉ được hỗ trợ miễn học phí khi 

tham gia học ở trình độ sơ cấp.  

Để biết thêm thông tin xin liên hệ Trung tâm tư vấn tuyển sinh. Điện thoại:  

02343.962.968./. hoặc truy cập website: truong23bqp-hue.edu.vn./. 

TT Tên nghề đào tạo 
T.gian 

(tháng) 
TT Tên nghề đào tạo 

T.gian 

(tháng) 

1 Sửa chữa điện- điện lạnh ô tô 04 9 
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa 

không khí 
09 

2 Sửa chữa cơ khí động cơ 04 10 
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa 

không khí 
06 

3 Công nghệ ô tô 09 11 Điện công nghiệp 06 

4 Vận hành máy công trình 09 12 Điện công nghiệp 09 

5 Lái xe nâng chuyển 03 13 Sửa chữa, lắp ráp máy tính 04 

6 Hàn 06 14 Sửa chữa máy may CN 03 

7 Hàn 09 15 
Lái xe ô tô các hạng B1,B2, C 

(đào tạo mới) 
03- 4,5 

8 Hàn công nghệ cao 03    


