
BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM 
        Số:......./TB-TCĐLTTP-ĐT 

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 12  năm 2012 
 

THÔNG BÁO  
Về việc đăng ký dự kiểm tra kết thúc khóa học 
Các lớp KCS, HACCP và Tin học ứng dụng B 

 

Để chuẩn bị cho việc tổ chức kiểm tra kết thúc khóa học lớp Kiểm tra chất 
lượng thực phẩm (KCS), lớp Quản lý chất lượng thực phẩm theo HACCP, và lớp 
Tin học ứng dụng trình độ B, nay trường thông báo một số nội dung sau: 

1. Học viên các lớp trên nộp đơn đăng ký dự  kiểm tra tại Trung tâm Đào tạo 
ngắn hạn và Bồi dưỡng nghiệp vụ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo mẫu đơn tại 
trung tâm).  

2. Hạn cuối nhận đơn là 11/01/2013.  
3. Ngày kiểm tra: 
 - Học viên các lớp HACCP:  18h00 ngày 16/01/2013 (Thứ tư). 
 - Học viên các lớp KCS:  7h00 ngày 19/01/2013 (Thứ bảy). 
 - Học viên các lớp Tin học B:  13h30 ngày 19/01/2013 (Thứ bảy). 
4. Lệ phí kiểm tra và cấp chứng chỉ: 
 - KCS:    70.000đ/1 học viên. 
 - HACCP:    60.000đ/1 học viên. 
 - Tin học B:   100.000đ/1 học viên. 
5. Hồ sơ dự kiểm tra gồm: 
 - Đơn đăng ký dự kiểm tra cấp chứng chỉ. 
 - 03 ảnh 4 x 6 (ảnh chụp áo sơ mi có cổ). 
 - Bản sao giấy Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh. 
6. Học viên chưa nộp đủ học phí sẽ không được dự kiểm tra kết thúc khóa 

học. 
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