
 

     Trường trung cấp nghề Cơ khí xây dựng là đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng thực hiện chức năng: 

Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ trung cấp 

công nghệ kỹ thuật và các trình độ thấp hơn theo quy định 

của Pháp luật; Nghiên cứu khoa học - công nghệ; Ứng dụng 

tiến bộ kỹ thuật phục vụ đào tạo, sản xuất kinh doanh của 

ngành Xây dựng và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Tuyển 

sinh và đào tạo hệ GDTX cấp THPT theo chỉ tiêu của Sở 

GD&ĐT Hà Nội giao. 

 
     Hiện tại trường đang đào tạo nghề trình độ trung cấp, sơ cấp và ngắn hạn dưới 3 tháng thuộc các nhóm ngành: Công nghệ 

kỹ thuật cơ khí; Điện, điện tử, điện lạnh; Hàn: TIG, MIG/MAG; Vận hành máy xây dựng, máy công trình; May thời trang. 

Học sinh được thực hành tại các xưởng với đầy đủ máy móc trang thiết bị hiện đại. 

 

 

Thực hành nghề 

 Điện công nghiệp 

Thực hành nghề  

Điện tử công nghiệp 

Thực hành nghề  

May thời trang 

Thực hành nghề  

Hàn 

Thực hành nghề  

Cắt gọt kim loại 

Thực hành nghề  

Công nghệ ô tô 
Thực hành nghề  

Điện lạnh 

Thực hành nghề  

Điện dân dụng 

Giờ học văn hóa THPT Giờ học tin học Giờ học ngoại ngữ 

     Ngoài chức năng đào tạo nghề ở các cấp trình độ, nhà trường còn được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh, đào 

tạo hệ GDTX cấp THPT. Học sinh được học tại khu giảng đường 4 tầng (Có thang máy) các phòng học được trang bị đầy đủ 

các phương tiện và thiết bị hiện đại phục vụ cho việc dạy và học (Máy chiếu, máy tính, điều hòa…). 

 

 

 

                   BỘ XÂY DỰNG 

              TRƢỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ KHÍ XÂY DỰNG 

                Địa chỉ: Số 73 đƣờng Cổ Bi, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội; Website: www.cmtc.edu.vn; ĐT: 024.36763239 

                  COMATECO: XÂY TRI THỨC - DỰNG TƢƠNG LAI 

 

THỰC HỌC, THỰC HÀNH – VỮNG KIẾN THỨC, BỀN TƢƠNG LAI 

 



 

  
 

STT 
NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ  

TRUNG CẤP 
ĐỐI TƢỢNG, HÌNH THỨC TUYỂN SINH, THỜI GIAN XÉT TUYỂN 

01 Hàn  * Đối tƣợng: Tốt nghiệp THCS và tương đương có nhu cầu học chương trình               

GDTX cấp THPT và Trung cấp.  

* Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển học bạ THCS. 

* Thời gian học: 3 năm (Lớp 10,11,12). 

* Chƣơng trình học: 
    - Học văn hóa GDTX cấp THPT theo quy định của sở GD&ĐT Hà Nội. 

    - Học Trung cấp theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

* Hình thức học: Học thừ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. 

    - Buổi sáng học các môn văn hóa THPT. 

    - Học chương trình Trung cấp vào 2÷3 buổi chiều và 02 tháng hè (Học sinh             

sẽ tốt nghiệp Trung cấp vào cuối học kỳ I của lớp 12). 

* Thời gian xét tuyển: Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội. 

* Học phí và các khoản đóng góp khác: Theo quy định của Nhà nước. 

  02 May thời trang  

03 Cắt gọt kim loại 

04 Điện công nghiệp 

05 Điện tử công nghiệp 

06 
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa 

không khí 

07 Công  nghệ ô tô (Dự kiến mở mới) 

 

 

 

 

    Sau khi tốt nghiệp, học sinh có thể đi làm theo đúng 

chuyên ngành được đào tạo, đi du học, xuất khẩu lao động 

và đăng ký dự tuyển vào các trường Cao đẳng, Đại học hoặc 

học liên thông lên trình độ cao hơn. 

 

      

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Thực hiện đầy đủ chính sách miễn, giảm học phí theo 

quy định. 

Hỗ trợ học sinh đăng ký xét học bạ vào Đại học. 

 

Giới thiệu các trung tâm uy tín có chức năng du học, 

XKLĐ tại các nước: Nhật Bản, Đài Loan… 

Sau khi tốt nghiệp học sinh được: 

- Cấp bằng THPT do Sở GD&ĐT Hà Nội cấp (nếu tốt 

nghiệp kỳ thi THPT quốc gia). 

- Cấp bằng tốt nghiệp trung cấp do Trường trung cấp 

nghề Cơ khí xây dựng cấp. 

 

Học sinh được giới thiệu việc làm với mức thu nhập từ 

6 ÷ 8 triệu trở lên. 

    Học sinh tham gia các hoạt động VHVN, TDTT kỷ niệm các 

ngày lễ: 26/3; 20/11, khai giảng, học tập ngoại khoá để rèn 

luyện kỹ năng, tạo động lực thi đua trong học tập và không khí 

vui tươi lành mạnh giúp học sinh phát triển toàn diện. 

TRƢỜNG 

TRUNG 

CẤP 

NGHỀ 
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NHÀ TRƢỜNG CAM KẾT 

 

CƠ HỘI SAU TỐT NGHIỆP 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 

 

NƠI  

BIẾN  

NHỮNG  

ƢỚC MƠ 

CỦA HỌC 

SINH 

THÀNH 

SỰ THẬT 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

1. Bản chính: Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng 

nhận tốt nghiệp THCS tạm thời và học bạ THCS. 

2. Bản sao giấy khai sinh và giấy chứng nhận ưu tiên 

(nếu có). 

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Ban Tuyển sinh và hợp tác 

doanh nghiệp - Trƣờng trung cấp nghề Cơ khí xây 

dựng. Đ/c: Số 73 đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà 

Nội. 

  ĐT: 024.36763239; DĐ: Thầy Hữu: 0912.060.979 

   Cô Hương: 0842.211.979; Cô Thu: 0916.450.562 

* Học sinh có thể đăng ký trực tiếp với GVCN tại trường 

THCS đang học. 

               Hotline: Thầy Khải: 0989.734.686 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 
Chƣơng trình đào tạo song song GDTX cấp THPT và Trung cấp 

 
    


