
 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

    SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SCT-CN 

V/v đăng ký Chương trình đào  

tạo về sản xuất khuôn mẫu. 

Bình Phước, ngày       tháng        năm 2019 

                         

Kính gửi: 

- Ban Quản lý Khu kinh tế; 

- Trường Cao đẳng công nghiệp cao su; 

- Trường Cao đẳng nghề Bình Phước; 

- Trường Trung cấp kinh tế - kỹ thuật Bình Phước; 

- Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khuôn mẫu. 

 

Sở Công Thương nhận được Văn bản số 443/CN-CNHT ngày 30 tháng 8 

năm 2019 của Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương về phối hợp thực hiện Chương 

trình hợp tác đào tạo về sản xuất khuôn mẫu giữa Bộ Công Thương và Tập đoàn 

Samsung.  

Để nâng cao trình độ trong thiết kế, gia công, sản xuất khuôn mẫu đạt chất 

lượng và nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm. Sở Công Thương thông báo đến các 

đơn vị nêu trên để triển khai và  đăng ký Chương trình đào tạo như sau:  

1. Thời gian và kinh phí: 

- Thời gian: 14 tuần liên tục, dự kiến bắt đầu từ tháng 4/2020 (06 tuần đào 

tạo lý thuyết tập trung tại Việt Nam, 04 tuần đào tạo thực hành tại trung tâm khuôn 

mẫu tại Việt Nam, 04 tuần đào tạo thực hành tại Hàn Quốc - Trung tâm khuôn mẫu 

của Samsung Hàn Quốc). 

- Kinh phí: Các học viên được lựa chọn tham gia khóa đào tạo sẽ được tài trợ 

toàn bộ chi phí đào tạo tại Việt Nam và Hàn Quốc; hỗ trợ ăn, ở, dụng cụ, học liệu; 

xe đưa đón phục vụ các hoạt động của khóa học (thăm doanh nghiệp, nhà máy, đi 

thực hành…) kết thúc khóa học các học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn 

thành khóa học bởi Tập đoàn Samsung và Bộ Công Thương. 

2. Nội dung đào tạo:  

- Đào tạo các kiến thức cơ bản, nâng cao về các công đoạn trong quy trình 

sản xuất khuôn mẫu; phổ biến cập nhật các kiến thức mới trong thiết kế, gia công 

khuôn. 

- Cập nhật các công nghệ mới trong thiết kế, gia công khuôn nhằm nâng cao 

hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với thực tiễn nhu cầu 

nhân lực của các doanh nghiệp. 

Để Chương trình được triển khai có hiệu quả, lan tỏa tới đội ngũ nhân sự có 

nhu cầu được đào tạo về lĩnh vực khuôn mẫu, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị 

phối hợp triển khai và đăng ký tham gia Chương trình. 

Link phiếu khảo sát chương trình đào tạo khuôn mẫu: 
https://docs.google.com/forms/d/1VOkCNKTA8wcUHdbCxzLVIHy1tAnfocm0YirzS_Ew-so/edit 

(Chi tiết liên hệ đ/c Nguyễn Thị Mỹ Linh (0981795094, linhngtm@moit.gov.vn) - 

Phòng Công nghiệp hỗ trợ, Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương) 

Nơi nhận:                        GIÁM ĐỐC  
- Như trên;                          

- GĐ, P.GĐ; 

- Lưu: VT, QLCN.                                                                                        

https://docs.google.com/forms/d/1VOkCNKTA8wcUHdbCxzLVIHy1tAnfocm0YirzS_Ew-so/edit
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