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THÔNG BÁO CHIÊU SINH 
 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An thông báo chiêu sinh các lớp Ngoại ngữ và các lớp 

Công nghệ Thông tin dành cho học viên đủ 18 tuổi trở lên, như sau: 

 

TT Khóa học 
Số tiết/ 

khóa 

Sĩ số/ 

lớp 

Học phí 

học tại trung tâm 

NN-TH Long An 

1 
Học kiến thức tổng quát tiếng Trung HSK1 (dành 

cho học viên mới bắt đầu học tiếng Trung) 
75 10 - 20 1.500.000 đ/hv 

2 
Học kiến thức tổng quát tiếng Trung HSK2 (dành 

cho học viên đã học xong HSK1- tiếng Trung 

hoặc trình độ tương đương) 

90 10 - 20 2.000.000 đ/hv 

3 
Học kiến thức tổng quát tiếng Trung HSK3 (dành 

cho học viên đã học xong HSK2- tiếng Trung 

hoặc trình độ tương đương) 

90 10 - 20 2.000.000 đ/hv 

4 
Học kiến thức tổng quát tiếng Hàn Topik 1 (dành 

cho học viên mới bắt đầu học tiếng Hàn) 
150 10 - 20 2.500.000 đ/hv 

5 
Học kiến thức tổng quát tiếng Hàn Topik 2 (dành 

cho học viên đã học xong Topik 1- tiếng Hàn 

hoặc trình độ tương đương) 

120 10 - 20 2.000.000 đ/hv 

6 
Học kiến thức tổng quát tiếng Anh cấp độ A1 

(dành cho học viên đã học xong tiếng Anh Thiếu 

nhi hoặc trình độ tương đương) 

180 10 - 20 2.400.000 đ/hv 

7 
Học kiến thức tổng quát tiếng Anh cấp độ A2 

(dành cho học viên đã học xong tiếng Anh A1 

hoặc trình độ tương đương) 

180 10 - 20 2.600.000 đ/hv 

8 
Học kiến thức tổng quát tiếng Anh cấp độ B1 

(dành cho học viên đã học xong tiếng Anh A2 

hoặc trình độ tương đương) 

180 10 - 20 3.000.000 đ/hv 

9 
Ôn tập thi chứng chỉ tiếng Anh cấp độ A2 (dành 

cho học viên đã học xong tiếng Anh A2 hoặc trình 

độ tương đương) 

180 10 - 20 3.500.000 đ/hv 

10  
Học kiến thức tổng quát  Ứng dụng CNTT cơ bản 

– Tin học văn phòng (dành cho học viên mới bắt 

đầu học Tin học) 

95 15 - 25 1.400.000 đ/hv 

11 
Học kiến thức tổng quát  Ứng dụng CNTT nâng 

cao (dành cho học viên đã học xong Ứng dụng 

CNTT cơ bản) 

80 15 - 25 1.500.000 đ/hv 



12 
Ôn tập thi chứng chỉ  Ứng dụng CNTT cơ bản 

(dành cho học viên đã học xong Ứng dụng CNTT 

cơ bản hoặc trình độ tương đương) 

27 15 - 25 550.000 đ/hv 

 

* Thời gian học:  - Các buổi tối trong tuần: Thứ 2 - 4 - 6; Thứ 3 - 5 - 7; hoặc theo yêu cầu của 

nhóm học viên.  

        - Giờ học bắt đầu từ 17h30 đến 19h (học 2 tiết/ buổi); hoặc từ 19h đến 20h30 

(học 2 tiết/ buổi); hoặc giờ học bắt đầu từ 18h15 đến 20h30 (học 3 tiết/ buổi). 

* Ghi chú:  

- Các lớp học dành cho học viên đủ 18 tuổi trở lên, đã tiêm ngừa đủ 2 mũi vác- xin phòng 

Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng. 

- Học phí: học viên đóng từ lúc đăng ký khóa học đến ngày khai giảng khóa học; hoặc 

chuyển khoản qua: Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Long An, stk: 6600211000861. 

- Tổ chức thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản tại trung tâm NN-TH Long An. 

* Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ: 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An 

- Địa chỉ: Số 238, Đường Huỳnh Văn Đảnh, Phường 3, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.  

- Điện thoại:  + Phòng Đào tạo: 02723.821.601  

+ Zalo trung tâm: 0816.199.472 

- Địa chỉ email: nnthlongan.longan@moet.edu.vn 
 

Nơi nhận: 

- Phòng Đào tạo (thực hiện thông báo)      GIÁM ĐỐC 
- Lưu: VT, Đào tạo, HCTH.    

 

 

                                                   

                    Ngô Công Sứ 
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