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Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường THPT - tỉnh ĐăkNông 

Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng Trường 

Trung cấp Âu Việt đã cố gắng triển khai thực hiện Chương trình Du học và Thực tập 

sinh Nhật Bản theo kế hoạch đã đề ra, nhằm bảo đảm những cam kết giữa Nhà trường 

với các đối tác. 

Đối với khóa tuyển sinh năm 2020: đến nay, Trường đã hoàn thành chương tình 

đào tạo, thủ tục, quy trình tuyển chọn và sẽ tiếp tục giải quyết mọi vướng mắc để đưa 

các em Du học sinh, Thực tập sinh sang Nhật Bản theo đúng tiến độ đã đề ra. 

Đối với khóa tuyển sinh năm 2021: Trường tiếp tục tuyển sinh theo tinh thần 

văn bản số 65/TBTS-AV, về “Chương trình Cấp học bổng toàn phần Du học sinh và 

Hỗ trợ tài chính cho Thực tập sinh ngành Điều dưỡng Nhật Bản” và văn bản số 

66/TBTS-AV, về “Chương trình Hỗ trợ tài chính đào tạo Thực tập sinh làm việc tại 

Nhật Bản các nhóm ngành: Thực phẩm; Nhà hàng – Khách sạn; Cơ khí – Ô tô” ký 

ngày 02/04/2021 của Trường Trung cấp Âu Việt. 

Hiện nay, do đang thực hiện giãn cách xã hội, nên Trường sẽ thực hiện đơn giản 

hóa thủ tục nhập học, học sinh có thể liên hệ trực tiếp với Trường Trung cấp Âu Việt, 

gặp thầy Bùi Xuân Hùng (090.8184.595), zalo trường (093.404.0042) để được tư vấn 

trực tiếp và hướng dẫn thủ tục nhập học. 

Dự kiến nhập học vào ngày 07/09/2021, trong thời gian còn thực hiện giãn cách 

xã hội, Trường sẽ tổ chức cho học sinh học online, sau giãn cách sẽ thực hiện học tập 

trung tại trường. 

Trường Trung cấp Âu Việt xin chân thành cảm ơn và kính nhờ Ban Giám Hiệu 

trường THPT, Quý Thầy/Cô chủ nhiệm khối lớp 12 và Quý Thầy/Cô phụ trách tư vấn 

tuyển sinh phổ biến giúp thông tin này đến các em học sinh tốt nghiệp THPT năm 

2021 của trường mình.  

Trân trọng./. 
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Nơi nhận:  
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