HỘI XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 02 /HXD-TB
Bình Định, ngày 20 tháng 3 năm 2013
V/v đăng ký danh sách đào
tạo công nhân nghề xây
dựng.

Kính gửi:
- Ban QLDA ĐT&XD các huyện, thị xã;
- Các doanh nghiệp hoạt động xây dựng;
- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
Hội Xây dựng tỉnh Bình Định phối hợp với Sở Xây dựng và Trường
Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ mở các lớp đào
tạo và cấp chứng chỉ đào tạo nghề cho công nhân, tổ, đội trưởng ngành xây
dựng.
Nội dung đào tạo là cung cấp kiến thức căn bản về nghề, công việc
đang làm và kỹ năng cần thiết, đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật - công nghệ;
có khả năng sử dụng thành thạo, an toàn thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực
hiện công việc. Sau khoá học, công nhân được cấp chứng chỉ đào tạo theo quy
định.
Thời gian dự kiến trong khoảng tháng 4 đến tháng 6 năm 2013
Địa điểm: thành phố Quy Nhơn
Ngành nghề đào tạo: quản lý tổ, đội xây dựng; thợ nề - hoàn thiện, cốt
pha - dàn giáo, cốt thép - hàn, lắp đặt điện, nước công trình, sơn, cơ khí, mộc,
nhôm kính ...
Hội Xây dựng Bình Định thông báo cho các tổ chức, cá nhân có nhu
cầu đăng ký tham dự các khoá đào tạo.
Mọi chi tiết liên hệ ông Võ Hữu Thiện, Tổng Thư ký Hội, địa chỉ: số 32
đường Lý Thường Kiệt, Tp.Quy Nhơn. Điện thoại: 0903 578 194; địa chỉ
Website: HXDBINHDINH.ORG.VN
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang Web HXD Bình Định;
- Lưu Hội Xây dựng.
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