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-------------------- -------------------- 
Quận 5, ngày tháng năm 2021 

 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY 

 

Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương (trường công lập chất lượng cao) thông báo tuyển sinh 
hệ trung cấp chính quy như sau: 

 
1/ Các nghề đào tạo: (*) nghề trọng điểm 

 

 Cơ điện tử (*)  Công nghệ ô tô (*)  Cắt gọt kim loại (Cơ khí CNC) (*) 
 Tự động hóa công nghiệp  Vẽ và thiết kế trên máy tính 

     (Thiết kế đồ họa)  Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí (*) 

 Điện công nghiệp  Quản trị mạng máy tính (*)  Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp 
 Điện tử công nghiệp (*)  May thời trang  Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh (*) 

 KT lắp ráp sửa chữa máy 

 
 Chế tạo khuôn mẫu  Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK 

XÉT TUYỂN THẲNG: Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. 
Thời gian học: 02 năm 

2/ Đối tượng tuyển sinh: Nam, nữ có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM hoặc các tỉnh. 
 

3/ Văn bằng: Trung cấp chính quy; HS học văn hóa: được cấp bằng/giấy chứng nhận tốt nghiệp theo quy định. 
 

4/ Chế độ liên thông: Liên thông cao đẳng (01 năm); Liên thông Đại học (1.5 năm) 
 

5/ Quyền lợi học sinh: 
 

- Được hỗ trợ vay vốn học tập; Đào tạo về kỹ năng mềm; Được miễn, giảm học phí, cấp học bổng theo 
quy định; Được hỗ trợ giới thiệu việc làm; Hỗ trợ hợp tác lao động Nhật Bản. 

- Đạt chuẩn Anh văn, Tin học Quốc tế; Cơ hội tham dự các kỳ thi tay nghề quốc gia, ASEAN và thế giới. 
 

6/   Hồ sơ tuyển sinh: theo mẫu quy định 
 

7/   Học phí: 
 

Học phí trung cấp 
(Đ/v HS đã tốt nghiệp 

THCS) 

Học phí văn hóa 
7 môn (Đ/v HS 

tốt nghiệp THCS) 

Học phí văn hóa 
4 môn (Đ/v HS 

tốt nghiệp THCS) 

Học phí trung cấp 
(Đ/v HS tốt nghiệp 

THPT) 

Học phí trung cấp + văn hóa 
(Đ/v HS đã hoàn thành lớp 12, 

chưa tốt nghiệp THPT) 
Miễn 100% học phí 
Theo NĐ 86/2015/NĐ- 
CP của Thủ tướng CP 

 
3.800.000đ/năm 

(học 3 năm) 
3.800.000đ/khóa 
(khóa học: 2 năm 

3 lớp) 

 
8.200.000đ/1 năm 

 
Trung cấp: 8.200.000đ/1 năm 
Văn hóa: 1.500.000đ/khóa 

*Các lớp Văn hóa là lựa chọn không bắt buộc. 
*HS tốt nghiệp THCS có thể chọn học trung cấp hoặc chọn học trung cấp song song với học văn hóa. 
*Giảm 70% học phí cho học sinh THPT đăng ký nghề Cắt gọt kim loại (Cơ khí CNC). 

 

8/   Thời gian tuyển sinh: 
 

♣   Phát hành và nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 30/9/2021. 
♣   Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000đ/ thí sinh (thu khi nộp hồ sơ dự tuyển). 

*Mọi chi tiết liên hệ tại: 161- 165 Nguyễn Chí Thanh, P.12, Q.5, TP.HCM: (028) 3.8558016 – 076.667.2620 
Email: tuyensinh@hungvuongtech.edu.vn - Website: www.hungvuongtech.edu.vn 
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