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THÔNG BÁO
Về việc đào tạo online lớp “Lập trình Web với công nghệ .NET” tại Trung tâm
ĐTTH&CGCN GTVT
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 đào tạo
online lớp “Lập trình Web với công nghệ .NET” nhằm nâng cao khả năng lập trình
web với ngôn ngữ lập trình C# sử dụng công nghệ ASP.NET và triển khai dự án theo mô
hình MVC.
1. Đối tượng tuyển sinh: sinh viên đang học tại Phân hiệu Trường và những người
có nhu cầu học (gọi tắt là HV) vui lòng đăng ký theo địa chỉ Email hoặc điện thoại 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, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại: 093. 706. 3906 gặp C. Duy; Email: daotaothuchanh@utc2.edu.vn
Link đăng ký: https://forms.gle/efGrfXnufuhZq78D9
Cuối khóa học, HV hoàn thành chương trình sẽ được Trường Đại học Giao thông
Vận tải cấp giấy chứng nhận “Lập trình Web với công nghệ .NET”.
2. Thời gian học : Dự kiến ngày 29/11/2021, học từ 18h – 21h40 các ngày thứ
3,5,7 (học 7 tuần)
3. Thời gian đăng ký và đóng học phí từ ngày thông báo đến hết ngày 27/11/2021
4. Yêu cầu : HV chuẩn bị thiết bị máy tính có kết nối internet.
5. Học phí: 1.530.000 vnđ/1HV (bao gồm cả lệ phí thi và làm giấy chứng nhận,
học Online đã giảm 10% HP, sẽ học trực tiếp khi đủ điều kiện).
Đóng tiền theo QR sau:

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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