TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trường Công lập – Đạt chuẩn Chất lượng cao

Kính gửi:
-

Ban Giám hiệu;
Quý Thầy Cô.

Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh trân trọng gửi đến Ban Giám hiệu, tập thể
Cán bộ -Giáo viên và Công nhân viên Nhà trường lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính
chúc Nhà trường luôn phát triển và bền vững.
Kính thưa Nhà trường.
Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, tập
thể Cán bộ - Giáo viên và Công nhân viên Nhà trường đã quan tâm ủng hộ và giới thiệu học sinh
đến nhập học tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Chính nhờ sự hỗ trợ
triển khai và chia sẻ thông tin của Nhà trường mà Chương trình Tư vấn tuyển sinh Online đã nhận
được nhiều sự quan tâm theo dõi và đặt câu hỏi cho chương trình; giúp phụ huynh học sinh và học
sinh có những định hướng chọn ngành nghề phù hợp. Nhằm cung cấp những thông tin về tuyển
sinh năm 2020 của trường đến phụ huynh học sinh, để định hướng chọn ngành nghề phù hợp. Nhà
trường xin gửi các đường link các buổi tư vấn Tuyển sinh của Trường như sau:
STT

Nội dung chương trình

Link

1

Tư vấn tuyển sinh Online giới thiệu về thông tin tuyển sinh năm
2020 của trường và giới thiệu các ngành nghề đào tạo thuộc: Khoa
Điện – Điện tử và Khoa Công nghệ thông tin.

https://www.youtu
be.com/watch?v=k
bn2dONM22A

2

Tư vấn tuyển sinh Online giới thiệu về thông tin tuyển sinh năm
2020 của trường và giới thiệu các ngành nghề đào tạo thuộc: Khoa
Cơ khí và Khoa May – Thời trang.

https://www.youtu
be.com/watch?v=
M0iJr8N5A3o

3

Tư vấn tuyển sinh Online giới thiệu về thông tin tuyển sinh năm
2020 của trường và giới thiệu các ngành nghề đào tạo thuộc: Khoa
Khoa KHCB – bộ môn Tiếng Anh và khoa Xây dựng.

https://www.youtu
be.com/watch?v=9
TSaV2dJw7E

4

Tư vấn tuyển sinh Online giới thiệu về thông tin tuyển sinh năm
2020 của trường và giới thiệu các ngành nghề đào tạo thuộc: Khoa
Kinh tế và khoa Thương mại Du lịch.

https://www.youtu
be.com/watch?v=b
490TOuqBmM

Chọn hướng đi phù hợp sau khi tốt nghiệp THCS (dành cho phụ
huynh và các em HS lớp 9 các trường THCS)

https://www.youtu
be.com/watch?v=
QKgxggoYfOs

5
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6

Chọn đúng ngành học – Chọn nghề phù hợp trong năm 2020
Tư vấn tập trung các nhóm ngành của các Khoa:
-Nhóm ngành Kỹ thuật: Khoa CNTT - Khoa Nhiệt lạnh - Khoa
May – Thời trang - Khoa Xây dựng
-Nhóm ngành Kinh tế: khoa Kinh tế

https://www.youtu
be.com/watch?v=h
vXi55aq99w&t=1
s

7

Chọn đúng ngành học – Chọn nghề phù hợp trong năm 2020
Tư vấn tập trung các nhóm ngành của các Khoa:
-Nhóm ngành Kỹ thuật: Khoa Cơ khí - Khoa Điện – Điện tử Khoa Động lực (Ô tô)
-Nhóm ngành tiếng Anh: khoa Khoa học cơ bản
- Nhóm ngành du lịch, khách sạn nhà hàng: khoa Thương mại du
lịch

https://www.youtu
be.com/watch?v=f
PTukFxz3g4&t=2
900s

8

Những chính sách hỗ trợ và giới thiệu việc làm cho học sinh sinh
viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng năm 2020.

https://www.youtu
be.com/watch?v=I
q-s2S5zMIs

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố hồ Chí Minh kính mong lãnh đạo Nhà trường hỗ
trợ gửi đường truyền tư vấn tuyển sinh 2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí
Minh đến toàn thể Học sinh, Phụ huynh của Nhà trường qua các trang mạng xã hội của Nhà trường,
địa chỉ Email của phụ huynh, học sinh,…
Chân thành cảm ơn Nhà trường./.
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