
KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA THÁNG 9/2020 

Kỳ đánh giá kỹ năng nghề Quốc Gia tháng 9/2020 do Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II 

tổ chức  trong 2 ngày 26 và 27/9/2020 đã thành công tốt đẹp.  Đợt này trường đã tổ 

chức đánh giá 7 nghề trình độ bậc 3 với 144 thí sinh đăng ký dự đánh giá đó là: Nghề 

Công nghệ Ô tô;  Nghề Cắt gọt Kim loại trên máy CNC;  Nghề Hàn;  Nghề Điện Công 

nghiệp;  Nghề Điện tử Công nghiệp;  Nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) 

và Nghề May Công nghiệp. 

Năm 2020, Trường sẽ tiếp tục tổ chức các kỳ đánh giá tiếp theo vào tháng 10,11,12 

(Bậc 3 sẽ tổ chức vào tháng ngày 28,29/11). Các tổ chức giáo dục nghề nghiệp, các 

doanh nghiệp có nhu cầu đánh giá kỹ năng nghề cho Người lao động, cho giáo viên, 

giảng viên, vui lòng liên hệ TRUNG TÂM ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 

– TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ II – 502 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình 

Quận 9, TP.HCM. Điện thoại : (028)-62804079 – 0903.770.105 (Cô Phượng) 

 

(Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng thí sinh tham gia kỳ đánh giá  

kỹ năng nghề tháng 9/2020) 

 

 



 

(Ông Trần Viết Phú – Phó hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc kỳ đánh giá 

kỹ năng nghề Quốc gia) 

 

Bà Dương Thị Kim Phượng – Phụ trách trung tâm đánh giá Kỹ năng nghề Quốc Gia – phổ biến các quy 

định đối với Ban Giám khảo, Tổ Giám sát và người tham gia đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia 



 

 

TS Nguyễn Thị Hằng – Hiệu trưởng Nhà trường – Trưởng Ban Tổ chức Kỳ đánh giá KNN Quốc gia          

đi giám sát và chụp hình lưu niệm cùng Ban giám khảo, Tổ Giám sát và người tham dự 



Một số hình ảnh tại phòng thi Lý thuyết và Thực hành của kỳ đánh giá 

 

 



 

 



 

 



 


