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THÔNG BÁO  
Tuyển sinh lớp tiếng Anh  

theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam 

 

Được sự cho phép của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, Trường Trung cấp 

nghề Châu Đốc liên kết với Trường Đại học Cần Thơ chiêu sinh các lớp tiếng Anh theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (theo Công văn số 211/SGDĐT-

TCCB, ngày 02/3/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang về việc quy định tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên), cụ thể các lớp học như sau: 

STT Tên lớp 
Số tiết 

giảng dạy 

Sĩ số 

học viên/lớp 

Học phí 

(đồng) 

1 
Ôn thi và hướng dẫn làm bài theo định dạng 

VSTEP của Bộ GD&ĐT cấp độ A2 
96 30 2.100.000 

2 

Ôn luyện kiến thức từ vựng, ngữ pháp và rèn 

luyện các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết để đạt 

cấp độ B1, B2  

180 30 3.600.000 

3 
Ôn thi và hướng dẫn làm bài theo định dạng 

VSTEP của Bộ GD&ĐT cấp độ B1, B2 
96 30 2.300.000 

4 
Ôn thi và hướng dẫn làm bài theo định dạng 

VSTEP của Bộ GD&ĐT cấp độ C1 
96 30 2.700.000 

- Đối tượng tuyển sinh:  

+ Lớp ôn thi và hướng dẫn làm bài cấp độ A2: Dành cho học viên đạt trình độ A 

tiếng Anh hoặc tương đương trở lên.    

+ Lớp ôn luyện kiến thức để đạt cấp độ B1: Dành cho học viên đạt trình độ B 

tiếng Anh hoặc tương đương trở lên.    

+ Lớp ôn luyện kiến thức để đạt cấp độ B2: Dành cho học viên đạt trình độ C 

tiếng Anh hoặc tương đương trở lên.    

+ Lớp ôn thi và hướng dẫn làm bài cấp độ B1, B2: Dành cho giáo viên giảng dạy 

tiếng Anh. 

+ Lớp ôn thi và hướng dẫn làm bài cấp độ C1: Dành cho học viên đạt trình độ B2 

tiếng Anh hoặc tương đương trở lên. 



- Thời gian học: Vào ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. 

- Địa điểm học: Tại Trường Trung cấp nghề Châu Đốc. 

- Địa điểm dự thi: Tại Trường Đại học An Giang.  

- Lệ phí dự thi: 1.200.000 đồng/học viên. 

- Thời gian khai giảng: Trường sẽ thông báo sau (khi thống kê đủ số lượng). 

- Thời gian đăng ký: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/6/2016. 

- Ban giảng huấn: 100% giảng viên Trường Đại học Cần Thơ.  

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo Trường Trung cấp nghề Châu 

Đốc (đường kênh Hòa Bình, khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, thành phố 

Châu Đốc, An Giang). Điện thoại: 076.3550409 - 3869370 hoặc di động: 0939936336 

(gặp cô Trang); 0919949382 (gặp cô Quí)./. 

 Nơi nhận:  

- Phòng, ban, trường học các huyện, thị, TP; 

- Đài phát thanh các huyện, thị, TP; 

- Lưu: VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
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