UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1597/SGDĐT-GDTrH-TX&CN

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 12 năm 2018

V/v tuyển sinh của Trường Đại học
Kỹ thuật Minh Tân - Đài Loan, chuyên ngành
Kỹ thuật cơ khí và Kỹ thuật điện tử

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường THPT;
- Giám đốc trung tâm GDTX, trung tâm Dạy nghề- GDTX;
- Hiệu trưởng các trường Trung cấp nghề- GDTX.
Thực hiện Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về Kế hoạch phối hợp tuyển sinh với Trường Đại
học Kỹ thuật Minh Tân - Đài Loan; Thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ
thuật Minh Tân, chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí và Kỹ thuật điện tử; Sở Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) thông báo đến các đơn vị kế hoạch tuyển sinh cụ thể như sau:
1. Số lượng tuyển sinh và chương trình học, thực tập
- Sổ lượng tuyển sinh
+ Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí: 40 sinh viên (Đối tượng: Nam, Nữ)
+ Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử: 40 sinh viên (Đối tượng: Nam, Nữ)
- Chương trình học: nhanh nhất 4 năm được nhận bằng tốt nghiệp chính quy.
- Thời gian học và thực tập
+ Năm học thứ 1: Học tại trường.
+ Từ năm thứ 2 đến năm thứ 4: 06 tháng học tập tại trường và 06 tháng thực
tập tại nhà máy.
2. Các nội dung về tuyển sinh
- Thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ thuật Minh Tân, Đài Loan
chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí và chuyên ngành Kỹ thuật điện tử.
- Nội dung tuyển sinh chi tiết (Đính kèm phụ lục ).
3. Các giai đoạn thực hiện
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Học viên đăng ký tham gia tuyển sinh tại
Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp: Từ 05/12/2018 đến 31/12/2018.
- Thời gian đào tạo ngoại ngữ (tiếng Hoa): Dự kiến từ 01/01/2019 đến
28/02/2019.
- Thời gian nhập cảnh: Dự kiến tháng 3/2019.
- Thời gian nhập cảnh: Dự kiến tháng 02/2019.
4. Hồ sơ và địa điểm đăng ký
Chi tiết về thông tin tuyển sinh, hồ sơ đăng kí liên hệ với Sở GDĐT và
Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp. Cụ thể:

4.1. Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp
- Địa chỉ: 06 Võ Trường Toản - Phường 1 - Thành Phố Cao Lãnh - Đồng Tháp.
- Điện thoại liên hệ số: 0123.3974.002 hoặc 02773.851.994 gặp Cô Lý Thị
Xuân Hồng để được tư vấn hướng dẫn.
4.2. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp
- Địa chỉ: 312 Nguyễn Thái Học - Phường 4 - Thành Phố Cao Lãnh - Đồng Tháp.
- Điện thoại liên hệ số: 0939.242.356 gặp Thầy Thái Văn Phú để được tư
vấn hướng dẫn.
Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai rộng rãi đến cán bộ, giáo
viên và học sinh của đơn vị về thông báo tuyển sinh; trong quá trình thực hiện nếu
có khó khăn, vướng mắc cần liên hệ với Sở GDĐT (Phòng GDTrH-TX&CN) để
được trao đổi, hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh (để p/h);
- Trường ĐH Minh Tân (để p/h);
- Trường CĐYT Đồng Tháp (để p/h);
- Phòng GDĐT các huyện, thị, thành phố (để biết);
- Giám đốc và các Phó GĐ (để b/c);
- Trưởng các Phòng CMNV Sở (để p/h);
- Lưu: VT, XH, 5b.
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