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Khóa học 

HUẤN LUYỆN TỔ CHỨC THI 

(Cấp chứng chỉ nghề Quốc Gia nghề: Nề - Hoàn thiện; Cốp pha – Giàn giáo; Bê tông; Cốt 

thép hàn; Cấp thoát nước, lắp đặt đường ống )  

Thời gian học: từ 3 ngày. 

Học ngày: 2 ca (Sáng – Chiều)  Học lý thuyết kết hợp thực hành ngay tại xưởng. 

 NỘI DUNG HỌC: 

 Công tác an toàn trong thi công. 

 Cấu tạo, phân loại khối xây; ván khuôn; giàn giáo; bê tông…vv. 

 Quy trình, kỹ thuật thi công các hạng mục. 

 Công tác kiểm tra, giám sát. 

 ĐỐI TƯỢNG HỌC: 

Những người thợ lao động đang làm việc ở các đơn vị, Cty trong ngành xây dựng muốn có 

chuyên môn sâu, có chứng chỉ cấp Quốc gia công nhận, yên tâm trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ. 

 CƠ HỘI VIỆC LÀM (các vị trí trong tương lai): 

 Bảo đảm điều kiện, yêu cầu làm việc trong các đơn vị sản xuất, thi công. 

 Thực hiện các công việc của nghề trong lĩnh vực xây dựng. 

 Giám sát kỹ thuật ở các đơn vị trong ngành xây dựng. 

 HỌC PHÍ KHOÁ HỌC (Bao gồm giờ học, cấp chứng chỉ, tài liệu học tập, vật tư 

và thiết bị thực hành). 

 2.000.000đ/1 học viên 

 Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Trung tâm đào tạo TH-ƯDCNXD Lầu 1 dãy nhà A. 

 Điện thoại liên hệ: - Giám đốc. Vũ Sĩ Tuấn. 0907361709. 

                               - P.Giám đốc. Nguyễn Văn Quý. 0906834219. 
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