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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v chiêu sinh đào tạo và cấp giấy chứng nhận “Lập dự toán và đo bóc khối lượng”
Kính gửi: - Sinh viên các lớp;
- Học viên.
Được sự đồng ý của Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí
Minh, Trung tâm Đào tạo thực hành & chuyển giao công nghệ GTVT thông báo tuyển
sinh lớp “Lập dự toán và đo bóc khối lượng”
1. Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên đang học tại Phân hiệu Trường (gọi tắt là sinh
viên), các đối tượng còn lại (gọi tắt là học viên) có nhu cầu học vui lòng đăng ký theo địa
chỉ hoặc điện thoại hay Email về:
Trung tâm Đào tạo thực hành & Chuyển giao công nghệ Giao thông vận tải
Địa chỉ: 451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Q. 9, Tp.HCM.
ĐT: (028) 37360512; Email: daotaothuchanh@utc2.edu.vn. Gặp A. Thịnh or A Tuấn.
Cuối khóa học, người học hoàn thành chương trình sẽ được Trường Đại học Giao
thông Vận tải cấp giấy chứng nhận “Lập dự toán và đo bóc khối lượng”.
2. Thời gian học dự kiến từ 15/6/2020 – 15/7/2020.
Học vào các buổi tối thứ 2, 4, 6 (thời gian các buổi từ 18h00 – 21h00).
3. Thời gian đăng ký và đóng học phí từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/6/2020.
4. Địa điểm học: Nhà E7 Khu giảng đường Phân hiệu trường Đại học Giao thông vận
tải tại Tp.Hồ Chí Minh.
5. Học phí cho khóa học (bao gồm cả làm giấy chứng nhận):
750.000 đồng / Sinh viên; 1.100.000 đồng / Học viên
Những người có nhu cầu học xem kỹ thông báo và đăng ký theo đúng thời hạn.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đăng website;
- Lưu TCHC, TT ĐTTH
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