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THỒNG BÁO
(V/v tuyển sinh lớp lữ GDTXcẫp THPTnăm học 2020 - 2021)

Căn cứ vào Kế hoạch, Nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của Trung tâm Giáo 
dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Thanh Hà;

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Thanh Hà xây dựng Kê hoạch tuyển sinh 
vào 10 chương trình GDTX cấp THPT năm học 2020 - 2021 như sau:
I. Tuyển sinh học chương trình ló*p 10 GDTX cấp THPT 
Chl tiêu tuyển sinh: 270 học sình
1. Đối tượng tuyến sinh:

Là học sinh, người lao động đã tốt nghiệp THCS hoặc GDTX cấp THCS có 
nhu càu học tập chương trình GDTX cấp THPT.
2. Hình thức tuyển sinh: Thực hiện theo phương thức xét tuyển.
3. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

- Đơn xin dự tuyển vào lớp 10 (Theo mẫu của Sở Giáo dục)
- Bản sao giấy khai sinh
- Bằng tốt nghiệp THCS đối vói học sinh tốt nghiệp năm 2019, Giấy chứng 

nhận tốt nghiệp tạm thời đối với học sinh tốt nghiệp năm 2020.
- Học bạ THCS (Bản chính).
- Các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có).

4. Chương trình học văn hốa:
4.Ị Học sinh học 7 môn gồm: Ngữ vãn, Toán, Vật lý, Lịch sử, Địa lý, Sinh 

học, Hoá học (Chương trình THPT ban cơ bản và học các môn học khuyến khích: 
Tiếng anh, Tin học).

4.2 Học phí: lOO.OOOđ/tháng (theo quy định của ƯBND tĩnh Hải Dương)
5. Chương trình học Trung cấp nghề chính quy: (Các trường THPT, THPT tư 
thục không có).

Trung tâm liên kết vói các trường Cao đẳng cỏ uy tín, đào tạo hệ trung 
cấp nghề chính quy miễn phí học phí.
© Điện dân dụng/Điện lạnh © Công nghệ kỹ thuật May và Thiết kế thòi trang 
® Điện - nước © Quản lí nhà hàng, khách sạn và dịch vụ ăn uống
© Điện công nghiệp © Quản lý và bán hàng siêu thị
© Cơ khí Hàn © Vận hành máy xúc
© Công nghệ ôtô ® Lắp ráp, sửa chữa máy tính



6. Thòi gian nhận hồ sơ
- Trung tâm nhận hồ sơ vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ 

ngày thứ 7 và chủ nhật): Từ ngày 01/07/2020 đến hết ngày 30/08/2020.
- Địa điểm: Vãn phòng Trung tâm GDNN -  GDTX huyện Thanh Hà.
- Địa chỉ: Cơ sở 1; khu 5, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà.
- Điện thoại: 02203.815.346 - 0985.270.096 (Thầy Hai Giám đốc)

7. Thời gian tập trung và nhận lớp:
- Đợt 1: 7h30 ngày 03/08/2020 (Thứ hai).
- Đợt 2: 7h30 ngày 17/08/2020 (Thứ hai).

II. Đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của Trung tâm.
1. Đội ngũ cán bộ giáo viên: 48 cán bộ giáo viên

100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn:
Thạc sỹ: 05; Sau đại học: 08; Đại học: 35

2. Cơ sơ vât chất
*

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Thanh Hà có 2 cơ sở:
- Cơ sờ 1: Học vãn hóa và học lý thuyết hệ trung cấp nghề.
- Cơ sờ 2: Học hướng nghiệp và học thực hành hệ trung cấp nghề.
- Cơ sở 3: Dự án quy hoạch tại cẩm chế với diện tích 16400m2; Dự kiến quý 

11/2021 khởi công.
Phòng học văn hóa: 18 phòng học kiên cố cao tầng, được lắp máy chiếu. 
Phòng thực hành máy tính (Hàn Quốc tài trợ): 04 phòng với 133 máy vi tính, 
Phòng học nghề: 08 phòng học, được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ cho học 

Trung cấp nghề và dạy hướng nghiệp nghề phổ thông.
Các phòng học được lắp đặt hệ thống camera giám sát, loa phát thanh phục vụ 

cho việc quản lý, học tập và đảm bảo an ninh của Trung tâm.

N ơi nhận:
- Đài phát thanh huyện;
- Đài phát thanh xã, thị trấn;
- Các trường THCS;
- Lưu vp.

Hoàng Văn Hai


