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Bình Định, ngày 01 tháng 10 năm 2021 

THÔNG BÁO  

 Về việc học tập tập trung tại trường đối với học sinh-sinh viên  

 

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND tỉnh Bình Định và kế hoạch đào tạo của Nhà trường; 

Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ thông báo về việc 

học tập tập trung tại trường năm học 2021-2022 đối với học sinh-sinh viên, như sau: 

1. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian : Từ 7 giờ 00 ngày 11/10/2021; 

- Địa điểm: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VÀ NÔNG LÂM 

TRUNG BỘ  

 Các em học sinh-sinh viên các ngành Thú y, Công nghệ sinh 

học, Bảo vệ thực vật, Vận hành máy thi công nền tập trung tại Cơ sở 1 

: Kv 8 , phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định; 

 Các em học sinh-sinh viên các ngành Điện công nghiệp, Kỹ 

thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Công nghệ ô tô (trừ các em 

học sinh-sinh viên lớp 45C.OTO1, 46T.OTO1) tập trung tại Cơ sở 2: 

Thôn Bình Đức, xã Cát Tân, huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định; 

 Các em học sinh-sinh viên lớp 45C.OTO1 và 46T.OTO1 tập 

trung tại Cơ sở 3: Thôn Hòa Hội, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, Tỉnh 

Bình Định. 

2. Giấy tờ cần chuẩn bị: (đối với HSSV khóa 47) 

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) như: Con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, 

con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con mồ côi 

cả Cha lẫn Mẹ, con gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, …; 

- Các giấy tờ theo yêu cầu còn thiếu (nếu có) trong hồ sơ đăng ký đã nộp 

gồm: 

 Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; 

 Giấy khám sức khỏe; 

 Bản sao giấy khai sinh hoặc CMND/CCCD; 

 Ảnh 3x4. 

Yêu cầu toàn thể học sinh-sinh viên nhà trường thực hiện nghiêm túc thông 

báo này./. 

Nơi nhận:                                                                                          
- BGH (để b/c); 

- Các phòng, khoa, TT (để t/h) 

- Lưu VT, ĐT. 

 
 


