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Khóa học
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN TAY NGHỀ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
1. Mục đích
- Đáp ứng nguồn nhân lực có tay nghề cho Doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, năng
suất lao động, giảm thiểu chi phí hao hụt vật tư, đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi
công,
- Tăng giá trị nguồn nhân lực nâng cao năng lực cạnh tranh cho Doanh nghiệp,
- Bổ sung lực lượng lao động qua đào tạo đáp ứng yêu cầu năng lực hành nghề của Nhà nước,
2. Nội dung chương trình đào tạo:
2.1. Đối tượng và nội dung chương trình
- Người lao động đã có tay nghề cơ bản từ Doanh nghiệp
- Tổ chức kiểm tra, sát hạch và đào tạo huấn luyện tay nghề theo modun cho từng nghề
theo chuẩn quốc gia.
+ Nghề: Nề - Hoàn thiện, Cốp pha – giàn giáo; Cốt thép – Hàn; Bê tông; Cấp
nước; Thoát nước; Lắp đặt đường ống nước
+ Bậc trình độ kỹ năng theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia: bậc 1,2,3
2.2. Thời lượng chương trình và kinh phí:
Thời lượng
chương trình

Công việc

Sát hạch tay nghề: kiểm
tra, đánh giá, phân loại
trình độ tay nghề công
nhân, cấp chứng chỉ

Đào tạo huấn luyện tay
nghề theo Modun

1 ngày

Kinh phí

2.000.000
đ/người/nghề

+ 2.000.000
đ/người/modun
2 tuần/modun

+ 1.500.000
đồng/người/modun
thứ hai trở đi

Ghi chú

Chưa bao gồm chi phí
vật tư thiết bị cá nhân sử
dụng khi thực hiện bài
thi

Chưa bao gồm chi phí
vật tư thực hành
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