
 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

.                 BỘ XÂY DỰNG  

     TRƯỜNG CĐXD NAM ĐỊNH 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                                                                                                                       Nam Định, ngày 05 tháng 01 năm 2020 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020 

  Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định là trường Công lập, trực thuộc Bộ Xây dựng, thông báo tuyển sinh đào tạo các ngành,    

       nghề năm 2020 như sau. 

      A.  THÔNG TIN CHUNG:  

1. Tên trường: Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định 

2. Mã trường: CDT2502 

3. Địa chỉ: Quốc lộ 10 - Phường Lộc Vượng - TP Nam Định 

4. Điện thoại: 0228.3682841; 0228.3682177    Fax: 0228.3682839 

5. Website: http://www.cdxdnd.edu.vn    Email: truong@cdxdnd.edu.vn 

     B. THÔNG BÁO TUYỂN SINH:  

TT 
Mã ngành, 

nghề đào tạo 
Tên ngành, nghề đào tạo Chỉ tiêu      Hình thức tuyển sinh 

Thời gian 

tuyển sinh 

I Cao đẳng chính quy 100   

1 6510104 

Công nghệ Kỹ thuật Công trình XD 

- Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp 

- Chuyên ngành: Kỹ thuật Hạ tầng đô thị 

 

40 
              

 

Xét tuyển 

Thí sinh tốt nghiệp THPT 

hoặc tương đương. 

 

Từ 10/01/2020 

đến 31/12/2020 
2 6580301 Quản lý Xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) 15 

3 6340302 Kế toán doanh nghiệp 15 

4 6580201 Kỹ thuật Xây dựng 20 

5 6520123 Hàn 10 

II Trung cấp chính quy 600   

1 5580202 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 30             

Xét tuyển 

Thí sinh Tốt nghiệp THC  

hoặc THPT 

 

 

Từ 10/01/2020 

đến 31/12/2020 

2 5340302 Kế toán doanh nghiệp 70 

3 5580201 Kỹ thuật Xây dựng 120 

4 5520123 Hàn 30 

5 5480209 Quản trị mạng máy tính 30 

6 5520226 Điện dân dụng 80 

7 5520312 Cấp, thoát nước 20 

http://www.cdxdnd.edu.vn/
mailto:truong@cdxdnd.edu.vn
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8 5580208 Cốt thép - Hàn 20 

9 5580210 Mộc XD và Trang trí nội thất 20 

10 5210421 Mộc Mỹ nghệ 20 

11 5210101 Kỹ thuật Điêu khắc gỗ 70 

12 5210412 Kỹ thuật  ơn mài và Khảm trai 20 

13 5210408 Chạm khắc đá 20 

14 5580211 Mộc dân dụng 20 

15 5480203 Tin học văn phòng 30 

III 

Sơ cấp: Đào tạo sơ cấp các nghề: Kế toán doanh nghiệp; Kỹ thuật xây dựng; 

Hàn; Điện dân dụng; Cấp - thoát nước; Cốt thép - Hàn; Mộc Xây dựng và trang 

trí nội thất; Mộc mỹ nghệ; Kỹ thuật điêu khắc gỗ; Kỹ thuật sơn mài và khảm 

trai; Nề hoàn thiện. 

       150 

 

            Xét tuyển                
Theo ngành nghề đăng ký 

 

Mở lớp liên tục 

từ tháng 1/2020 

đến tháng 

12/2020 

IV Đào tạo song hành Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục trung học phổ thông  100 
Xét tuyển                 

Thí sinh Tốt nghiệp THC  

Từ 10/01/2020 

đến 20/9/2020 

V 

Đào tạo ngắn hạn:  

- Đào tạo nghề Điện dân dụng ngắn hạn theo chương trình chuyển giao từ Hiệp hội năng lượng không biên giới - Cộng hoà Pháp 

- Huấn luyện cấp chứng chỉ An toàn vệ sinh lao động 

- Đào tạo cấp chứng chỉ Tư vấn giám sát 

 

Ghi chú: 

-  inh viên học trình độ Cao đẳng các nghề: Kỹ thuật xây dựng, Hàn, Chạm khắc đá được giảm 70% học phí. 

-  inh viên học trình độ Cao đẳng tốt nghiệp được cấp b ng Cao đẳng và được công nhận danh hiệu Kỹ sư thực hành, Cử nhân thực hành. 

- Học sinh tốt nghiệp THC  học trình độ Trung cấp thời gian đào tạo 1,5 năm, được mi n 100% học phí.  

- Học sinh tốt nghiệp THPT học trình độ Trung cấp các nghề: Cấp, thoát nước, Cốt thép - hàn, Kỹ thuật điêu khắc gỗ, Kỹ thuật sơn mài và    

khảm trai được mi n 100% học phí; các nghề: Kỹ thuật xây dựng, Hàn được giảm 70% học phí. 

- Ký túc xá: Nhà trường mi n phí Ký túc xá cho tất cả H  V đăng ký nội trú.  

- Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định - Quốc lộ 10 - Phường Lộc Vượng - TP Nam Định.  

ĐT: 0228.3682177; 0988817852; 0918229771; 0944568717. 

                                                                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG  

                                                                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                                                                                          ThS. Lương Văn Doanh 
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C. THÔNG TIN TUYỂN SINH  

I. Hệ cao đẳng chính quy 

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trong cả nước. 

2. Phương thức tuyển sinh: Tổ chức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT lớp 12 hoặc kết quả kỳ thi THPT quốc gia.  

3. Hồ sơ xét tuyển: 

Thí sinh tải mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển của Nhà trường, điền thông tin và gửi về Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Xây dựng Nam 

Định, Quốc lộ 10 Phường Lộc Vượng - TP Nam Định. Kèm theo 01 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và lệ phí xét tuyển theo quy 

định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 

4. Thời gian nhận hồ sơ: 

- Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2019 trở về trước: Nhà trường nhận hồ sơ từ ngày 10/01/2020 

- Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020: Nhà trường nhận hồ sơ từ ngày 25/7/2020   

Thí sinh có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh) hoặc nộp trực tiếp tại trường. 

II. Hệ trung cấp chính quy 

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên. 

2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết quả học tập theo học bạ THPT hoặc học bạ THC  và kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia. 

3. Thời gian xét tuyển: Từ tháng 01/2020 đến hết 12/2020 

4. Hồ sơ xét tuyển: 

- Thí sinh điền thông tin theo mẫu phiếu đăng ký xét tuyển của Nhà trường. 

- B ng tốt nghiệp THC  hoặc THPT (công chứng) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT; 

- 01 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận. 

5. Thời gian thu hồ sơ: Từ 1/2020 hết 31/12/2020. 

D. THỦ TỤC NHẬP HỌC 

I. Hệ cao đẳng chính quy bao gồm: 

1. Giấy báo nhập học; 

2. Bản chính và 01 bản sao công chứng b ng tốt nghiệp THPT (tốt nghiệp năm 2019 nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời); 

3. Bản chính và 01 bản sao công chứng học bạ THPT; 

4. Bản sao giấy khai sinh; 

5. Phiếu thay đổi nhân khẩu NK1 và NK5 (học sinh ở TP Nam Định không phải nộp); 

6. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự, giấy giới thiệu di chuyển quân dự bị của BCH Quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh; 

7. 04 ảnh 3x4 và 04 ảnh 4x6; 

8. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, sinh hoạt Đoàn (nếu có); 

9.Giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên, chính sách (nếu có); 

II. Hệ Trung cấp chính quy 

1. Giấy báo nhập học; 
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2. Bản chính và 01 bản sao công chứng b ng tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc Trung học phổ thông; 

3. Bản chính và 01 bản sao công chứng học bạ Trung học cơ sở hoặc Trung học phổ thông; 

4. Bản sao giấy khai sinh; 

5. Phiếu thay đổi nhân khẩu NK1 và NK5 (học sinh ở TP Nam Định không phải nộp); 

6. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự, giấy giới thiệu di chuyển quân dự bị của BCH Quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh; 

7. 04 ảnh 3x4 và 04 ảnh 4x6; 

8. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, sinh hoạt Đoàn (nếu có); 

9. Giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên, chính sách (nếu có). 

E. MÔ TẢ NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP: 

1. Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng (chuyên nghành Xây dựng DD và công nghiệp và Kỹ thuật hạ tầng đô thị)  

      a)  Mô tả ngành: Ngành trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Công nghệ kỹ thuật Xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật. Có khả năng 

tham gia các công việc như: tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, lập dự toán, lập hồ sơ hoàn công và thanh quyết toán công trình, tổ chức chỉ đạo 

thi công, quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý khai thác các công trình xây dựng dân dụng và hạ tầng kỹ thuật với quy mô vừa và nhỏ. 

      b) Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: Các doanh nghiệp xây dựng, công ty tư vấn xây dựng, ban quản lý dự án, các trung tâm kiểm định, 

thẩm định và các cơ quan quản lý Nhà nước về Xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật, các cơ sở đào tạo ngành Xây dựng.  

2. Ngành: Quản lý Xây dựng (chuyên nghành Kinh tế Xây dựng)  

      a)  Mô tả ngành: Ngành trang bị cho sinh viên những kiến thức để có khả năng lập, đánh giá và quản lý các dự án đầu tư xây dựng có quy 

mô vừa và nhỏ, kỹ thuật công nghệ đơn giản, có khả năng lập kế hoạch, tổ chức quản lý thi công các công trình xây dựng dân dụng và công 

nghiệp với trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ thông thường, có khả năng quản lý vốn đầu tư, thanh quyết toán các công trình xây dựng, có 

khả năng phân tích tình hình hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp xây dựng, có khả năng tư vấn thiết kế, giám sát thi công xây dựng, tư vấn 

đấu thầu, quản lý chi phí, quản lý đất đai, định giá và các hoạt động tư vấn khác. 

     b) Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: Các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng từ Trung ương đến địa phương với các 

chức danh: Cán bộ tư vấn thiết kế, giám sát thi công xây dựng, tư vấn đấu thầu, quản lý dự án, quản lý chi phí, kỹ sư định giá, chỉ huy công 

trường và các hoạt động tư vấn khác, các cơ sở đào tạo ngành xây dựng. 

3. Ngành: Kế toán doanh nghiệp 

      a) Mô tả ngành (nghề): Ngành trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải 

quyết những vấn đề cơ bản về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị, đông thời có khả năng tự học tập, nghiên cứu để 

nâng cao trình độ nh m đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường. Có khả năng làm viện nhóm và tổ chức công 

tác kế toán đơn giản. 

    b)  Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: Tại các bộ phận kế toán, tài chính của các doanh nghiệp, các đơn vị, tổ chức kinh tế chính trị, xã hội. 
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4. Nghề: Kỹ thuật Xây dựng 

      a) Mô tả nghề: Nghề Kỹ thuật trang bị cho người những kiến thức để có thể: đọc được các bản vẽ kỹ thuật xác định được vị trí, kích thước 

công trình; sử dụng được các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong nghề xây dựng; làm được các công việc của nghề kỹ 

thuật xây dựng như: đào móng, xây gạch, trát, lát, láng, ốp, gia công lắp đặt cốt thép, trộn đổ đàm bê tông, lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ, lắp đặt 

thiết bị vệ sinh, bả ma tít, sơn vôi... 

    b)  Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: Làm tại các công ty, doanh nghiệp về xây dựng với vai trò cán bộ kỹ thuật thi công các công trình 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp, làm thợ thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công 

nghiệp, tự tổ chức tổ hoặc nhóm thợ thực hiện các công việc của nghề xây dựng. 

5. Nghề: Hàn  

    a)  Mô tả nghề: Nghề Hàn là nghề thực hiện các công việc nối hai đầu của một hay nhiều chi tiết kim loại thành một liên kết liền khối, không thể 

tháo rời, b ng cách sử dụng nguồn nhiệt, áp lực hoặc cả nguồn nhiệt và áp lực, có sử dụng hoặc không sử dụng kim loại phụ.                                                   

    b)  Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: Người hành nghề Hàn làm việc trong các lĩnh vực như: Cơ khí, xây dựng, giao thông, đóng tàu, dầu 

khí... Mối hàn được thực hiện ở tất cả các tư thế trong không gian, công việc hàn có thể thực hiện tại xưởng tập trung, tại hiện trường hoặc trực 

tiếp trên kết cấu đang lắp ghép. Giá thành chế tạo của liên kết hàn thấp hơn một số phương pháp khác vì vậy đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. 

6. Nghề: Chạm khắc đá 

    a) Mô tả nghề: Nghề Chạm khắc đá là nghề gia công các loại phù điêu, các loại tượng con giống, tượng người trên chất liệu b ng đá tự 

nhiên. 

    b)  Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: Làm kỹ thuật viên chạm khắc đá, thợ chạm khắc đá tại các công ty các cơ sở sản xuất, kỹ thuật viên 

trang trí nội ngoại thất, kỹ thuật viên bảo tồn và tu bổ các di tích cổ, quản lý tổ đội sản xuất, tự tổ chức kinh doanh hành nghề. 

7. Nghề: Xây dựng dân dụng và công nghiệp  

    a)  Mô tả nghề: Nghề Xây dựng dân dụng và công nghiệp trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên môn cơ bản về xây dựng công trình dân 

dụng và công nghiệp; có khả năng triển khai những công việc chuyên môn như: tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, lập dự toán, quyết toán và hồ sơ 

hoàn công, tổ chức chỉ đạo thi công, quản lý dự án, thai thác các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp với quy mô vừa và nhỏ.                                                  

    b)  Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: Làm việc tại các doanh nghiệp xây dựng, công ty tư vấn xây dựng, ban quản lý dự án, các cơ quan 

quản lý nhà nước về xây dựng. 

8.  Nghề: Quản trị mạng máy tính 

a) Mô tả nghề: Nghề Quản trị mạng máy tính là nghề tháo, lắp hoàn thiện một bộ máy tính và cài đặt được phần mềm, khai thác các ứng 

dụng trên hệ thống mạng, cài đặt và cấu hình được các dịch vụ: Web, Mail, quản trị website, thư điện tử, bảo trì được hệ thống mạng máy tính. 

    b) Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: Làm việc sửa chữa, cài đặt máy tính, quản trị mạng tại các doanh nghiệp, tự tổ chức kinh doanh. 

9. Nghề: Điện dân dụng 
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     a)  Mô tả nghề: Nghề Điện dân dụng là nghề chuyên kiểm tra, lắp đặt các thiết bị điện, hệ thống điện trong các công trình xây dựng, các hệ 

thống cung cấp điện, hệ thống chống sét cho công trình, lắp đặt các hệ thống chiếu sáng dân dụng.  ửa chữa, lắp đặt các thiết bị nhiệt gia dụng 

như: nồi cơm điện, tủ lạnh, máy giặt, bàn là... 

    b) Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: Làm thợ điện tại các công ty các cơ sở sản xuất về ngành điện, kỹ thuật viên phụ trách điện, quản lý tổ 

đội sản xuất, tự tổ chức kinh doanh hành nghề. 

10.   Nghề: Cấp thoát nước 

     a) Mô tả nghề: Nghề Cấp thoát nước là nghề chuyên kiểm tra, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị cấp và thoát nước trong các công trình xây dựng 

và công nghiệp.  

    b) Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: Làm thợ cấp thoát nước tại các công ty các cơ sở sản xuất về ngành cấp thoát nước, kỹ thuật viên phụ 

trách cấp thoát nước, quản lý tổ đội sản xuất, tự tổ chức kinh doanh hành nghề. 

11.   Nghề: Cốt thép - Hàn 

    a)  Mô tả nghề: Nghề Cốt thép - Hàn là nghề gia công và lắp dựng được các loại cốt thép b ng phương pháp thủ công, gia công các loại cốt thép 

b ng máy, lắp đặt được các loại cốt thép trong kết cấu thép, kết cấu bê tông cốt thép, hàn, cắt được các các cấu kiện đơn giản.                                                   

    b)  Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: Làm thợ thực hiện các công việc trong lĩnh vực Cốt thép – Hàn ở các công trình dân dụng và công 

nghiệp thuộc các doanh nghiệp kinh doanh Cốt thép – Hàn, tự tổ chức được tổ nhóm thợ thực hiện các công việc của nghề Cốt thép – Hàn. 

12.   Nghề: Mộc Xây dựng và trang trí nội thất 

 a) Mô tả nghề: Nghề Mộc dân dụng và trang trí nội thất là một nghề chuyên gia công các loại cửa, khuôn cửa, cầu thang, tủ bếp, ốp lát dầm 

sàn cho các công trình xây dựng từ nguyên liệu gỗ tự nhiên b ng các dụng cụ thủ công và các thiết bị chuyên dùng. Nghề Mộc dân dụng và 

trang trí nội thất được làm trong các doanh nghiệp Chế biến gỗ, trên các công trình xây dựng ở trong và ngoài nước và ở các trường dạy nghề 

trong lĩnh vực Chế biến gỗ. 

 b) Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: Trực tiếp sản xuất tại các phân xưởng Mộc ở các cơ sở sản xuất Chế biến gỗ;  Kỹ thuật viên, giáo 

viên nghề Mộc; tổ trưởng tổ sản xuất, trưởng ca sản xuất; chủ cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đồ mộc; đảm nhận một phần công việc 

cho những công trình xây dựng. 

13.  Nghề: Mộc Mỹ nghệ 

 a) Mô tả nghề: Nghề Mộc mỹ nghệ là một nghề truyền thống ở Việt Nam, cũng như nhiều nước khác trên thế giới.  ự phát triển của nghề 

Mộc được gắn liền với sự phát triển của nền văn hoá dân tộc. Các sản phẩm của nghề được làm từ các nguyên vật liệu gỗ tự nhiên khi công 

nghệ chế biến gỗ phát triển thì sản phẩm của nghề được sản xuất từ ván nhân tạo. Thông qua sử dụng dụng cụ thủ công cùng với bàn tay khéo 

léo của người thợ, sự phát triển của công nghệ máy móc, thiết bị đã và đang tham gia vào chế tạo các sản phẩm mộc đáp ứng yêu cầu sử dụng 

của con người trong đời sống vật chất cũng như tinh thần. Các sản phẩm của nghề như giường, tủ, bàn, nghế, … 
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 b) Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: Mọi đối tượng yêu thích nghề Mộc mỹ nghệ đều có thể học tập và làm ra các sản phẩm phục vụ cho 

đời sống con người; Người học nghề Mộc mỹ nghệ có thể làm việc ở một số vị trí sau: Công nhân kỹ thuật nghề Mộc; Kỹ thuật viên, giáo viên 

nghề Mộc; Tổ chức sản xuất và kinh doanh sản phẩm mộc. 

14.   Nghề: Kỹ thuật Điêu khắc gỗ 

     a) Mô tả nghề: Nghề Kỹ thuật Điêu khắc gỗ là nghề điêu khắc các loại sản phẩm như: hoa văn, phù điêu, con giống, tượng người, lèo tủ, bệ 

tủ, bệ sập theo các mẫu mã truyền thống của dân tộc trên nền gỗ tự nhiên. 

 b) Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: Trực tiếp sản xuất tại các phân xưởng điêu khắc ở các cơ sở sản xuất Chế biến gỗ; kỹ thuật viên, giáo 

viên nghề điêu khắc gỗ; tổ trưởng tổ sản xuất, trưởng ca sản xuất; chủ cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đồ điêu khắc, đồ mộc; đảm 

nhận một phần công việc cho những công trình xây dựng. 

15.   Nghề: Kỹ thuật Sơn mài và khảm trai 

     a) Mô tả nghề: Nghề Kỹ thuật  ơn mài và khảm trai là nghề gia công sơn và khảm các hoa văn trang trí, hoa lá cây cảnh, con giống và 

người trên chất liệu gỗ. 

 b) Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: Trực tiếp sản xuất tại các phân xưởng sơn khảm ở các cơ sở sản xuất; kỹ thuật viên, giáo viên nghề 

 ơn mài và khảm trai; tổ trưởng tổ sản xuất, trưởng ca sản xuất; chủ cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đồ  ơn mài và khảm trai. 

  16.  Nghề: Mộc dân dụng  

 a) Mô tả nghề: Nghề Mộc dân dụng là một nghề chuyên gia công các loại cửa, khuôn cửa, cầu thang, tủ bếp cho các công trình xây dựng từ 

nguyên liệu gỗ tự nhiên b ng các dụng cụ thủ công và các thiết bị chuyên dùng. Nghề Mộc dân dụng được làm trong các doanh nghiệp Chế 

biến gỗ, trên các công trình xây dựng ở trong và ngoài nước và ở các trường dạy nghề trong lĩnh vực Chế biến gỗ. 

 b) Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: Trực tiếp sản xuất tại các phân xưởng Mộc ở các cơ sở sản xuất Chế biến gỗ;  Kỹ thuật viên, giáo 

viên nghề Mộc; tổ trưởng tổ sản xuất, trưởng ca sản xuất; chủ cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đồ mộc; đảm nhận một phần công việc 

cho những công trình xây dựng. 

  17.  Nghề: Tin học văn phòng 

 a) Mô tả nghề: Nghề Tin học văn phòng là một nghề trang trị cho sinh viên kiến thức cơ bản về tin học và về chuyên ngành sau: Tin học 

văn phòng, mạng máy tính, lắp ráp cài đặt hay khắc phục xử lý lỗi máy tính. 

 b) Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: Làm thư ký văn phòng; Quản lý, xử lý dữ liệu, xây dựng đề án cho văn phòng; Giảng dạy, kèm cặp 

về tin học văn phòng cho các bậc thấp hơn; 

  

 

 


