
 

THÔNG BÁO 
V/v tổ chức các kỳ đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trong năm 2020 

 

Căn cứ Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 06 năm 2016 về 

việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 

tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; 

Căn cứ giấy chứng nhận số 19/BLĐTBXH-GCNHĐ do Bộ trưởng Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội cấp ngày 12 tháng 05 năm 2017 chứng nhận hoạt 

động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; 

Căn cứ công văn số 5736/LĐTBXH-TCGDNN ngày 30/12/2019 về việc 

lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020, Nay Trường 

Cao đẳng Kỹ nghệ II thông báo tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia 

bậc 2/5 và 3/5 năm 2020 như sau: 

1. Nghề đánh giá: (gồm 11 nghề) 

 Công nghệ Ôtô 

 Điện công nghiệp  

 Điện tử công nghiệp  

 Thiết kế đồ họa 

 Ứng dụng phần mềm  

 

 May công nghiệp  

 Hàn  

 Cắt gọt kim loại trên CNC  

 Nề - Hoàn thiện  

 Cốt thép – Hàn  

 Cốt pha - Giàn giáo. 

2. Đối tượng đánh giá:  

- Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp hoặc các cá nhân 

có nhu cầu; 

- Giảng viên, Giáo viên các trường trong lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp; 

- Học sinh - Sinh viên đã tốt nghiệp nghề tương ứng với nghề được 

đánh giá. 

Sau khi tham gia kỳ đánh giá, nếu đạt sẽ được cấp chứng chỉ Kỹ năng 

nghề quốc gia bậc đăng ký do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội cấp. 

3. Điều kiện tham gia (đáp ứng một trong các điều kiện sau): 

 Đối với bậc 2:  

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đó. 

- Học xong chương trình trung cấp tương ứng với nghề tham dự; 

- Có chứng chỉ nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng chỉ sơ cấp tương ứng với 

nghề tham dự và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi có 

chứng chỉ đó; 
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 Đối với bậc 3:  

- Có ít nhất 6 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đó. 

- Học xong chương trình cao đẳng tương ứng với nghề tham dự; 

- Có chứng chỉ nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng chỉ sơ cấp tương ứng với 

nghề tham dự và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ 

khi có chứng chỉ đó; 

- Có chứng chỉ nghề quốc gia bậc 2 hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp tương 

ứng với nghề tham dự và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong 

nghề kể từ khi có chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp đó; 

4. Thời gian, địa điểm tổ chức: 

+ Thời gian (Dự kiến): 

 Đợt 1: Ngày 21,22/03 – Bậc: 2; 3 

 Đợt 2: Ngày 25,26/04 – Bậc: 2 

 Đợt 3: Ngày 23,24/05 – Bậc: 2 

 Đợt 4: Ngày 20,21/06 – Bậc: 2; 3 

 Đợt 5: Ngày 25,26/07 – Bậc: 2 

 Đợt 6: Ngày 22,23/08 – Bậc: 2 

 Đợt 7: Ngày 26,27/09 – Bậc: 2; 3 

 Đợt 8: Ngày 24,25/10 – Bậc: 2 

 Đợt 9: Ngày 28,29/11 – Bậc: 2; 3 

 Đợt 10: Ngày 12,13/12 – Bậc: 2 

+ Địa điểm: Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II - Số 502 Đỗ Xuân Hợp, Phường 

Phước Bình, Quận 9, TP.HCM. 

5. Đăng ký và nộp hồ sơ: 

Nhận trực tiếp hồ sơ tại Trung tâm đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia - 

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II hoặc tải trên website: www.hvct.edu.vn (mục đánh 

giá kỹ năng nghề Quốc gia -> tải hồ sơ đăng ký ĐGKNNQG) 

Hồ sơ gồm có:  

+ Nộp 01 phiếu đăng kí tham dự có dán ảnh màu nền màu trắng của cá 

nhân, cỡ 04 x 06 cm chụp kiểu chứng minh nhân dân (phiếu đăng kí theo mẫu 

đính kèm). 

+ Nộp 02 ảnh màu 4x6 mới nhất, ảnh được chụp với phông nền màu trắng 

và nộp file mềm ảnh màu tương tự. 

+ Một bản photo một trong các giấy tờ chứng minh đáp ứng được điều kiện 

ở mục 3. 

 

http://www.hvct.edu.vn/


6. Kinh phí tổ chức: 

+ Kinh phí: Dự kiến 3.500.000đ/người (áp dụng tối thiểu 25 người tham 

dự đánh giá). Giảm 20% lệ phí dự thi cho đối tượng học sinh – sinh viên. 

+ Ôn thi (Tự nguyện): Kinh phí ôn 1.500.000đ/người. 

- Các nghề:  Thiết kế đồ họa, Ứng dụng phần mềm: 1.200.000đ/người. 

- Các nghề còn lại : 1.500.000đ/người. 
 

7. Mọi chi tiết xin liên hệ:  

- Sđt: 0903.770.105 (Gặp Cô Kim Phượng). 

- Email: phuongduongthikim@hvct.edu.vn  

    Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II rất mong nhận được sự hợp tác với các tổ chức, cá 

nhân trong việc đăng ký tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia. 

 Trân trọng./. 

 

 

Nơi nhận:  

   - Sở LĐTBXH; 

   - Các đơn vị; 

   - Website trường; 

   - Lưu: VT, PĐT. 
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