
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP 

NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG 

 

Tuyển sinh học sinh tốt nghiệp THCS trở lên 

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển, căn cứ Học bạ THPT hoặc THCS 

Thời gian đào tạo:  

HS tốt nghiệp THPT 1,5 năm học (3 Học kỳ) 

HS tốt nghiệp THCS 2 năm học (4 Học kỳ) 

Nội dung chương trình đào tạo bao gồm: 

 Môn văn hóa: Văn học, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học (chỉ áp dụng đối với 

HS hệ THCS) 

 Môn học chung: Giáo dục Chính trị, Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Giáo 

dục thể chất, Pháp luật, Ngoại ngữ, Tin học. 

 Môn học chuyên môn: Kỹ thuật lập trình, MicroSoft Word-PowerPoint, 

MicroSoft Excel, MicroSoftAccess, Mạng máy tính, Lắp ráp và cài đặt máy tính, Quản 

trị  mạng Windows Server, CorelDraw, Illustrator, Thiết kế Web, Lập trình PHP và 

MYSQL, Bảo trì máy tính, Photoshop, Indesign, thực tập tốt nghiệp. 

Ngành Công nghệ thông tin là 1 ngành nghề rộng lớn, bao gồm nhiều lĩnh vực, có ảnh 

hưởng tới nhiều ngành nghề khác nhau của xã hội. Bạn có thể tạm hiểu: Công nghệ 

thông tin là 1 ngành sử dụng hệ thống các thiết bị và máy tính, bao gồm phần cứng, 

phần mềm, để cung cấp giải pháp xử lý thông tin trên nền công nghệ cho các cá nhân, 

tổ chức có yêu cầu. 

Trường Trung cấp KTKT Tây Ninh đào tạo ngành Tin học ứng dụng, là một chuyên 

ngành của ngành Công nghệ thông tin, trang bị cho bạn những kiến thức về: Tin học 

văn phòng; Thiết kế, xây dựng, bảo trì website; Quản trị hệ thống mạng máy tính; 

Thiết kế quảng cáo, xử lý ảnh; Lắp ráp và cài đặt máy tính… 

 

1. Kỹ năng tin học văn phòng: chỉ với 

những thao tác nhanh chóng trên máy 

tính, bạn có thể hoàn thành tốt những vấn 

đề liên quan đến văn bản, bảng tính, bài 

trình chiếu…làm tăng năng suất và hiệu 

quả trong công việc và học tập. Kỹ năng 

tin học văn phòng được ứng dụng trong 

ngân hàng để quản lý thông tin khách 

hàng và các dữ liệu giao dịch quan trọng; 

trong quân sự để quản lý hồ sơ tội phạm; 

trong trường học để quản lý thông tin lý 

lịch học sinh-giáo viên, cũng như kết quả 

học tập và giảng dạy… 

 



2. Quản trị hệ thống mạng máy tính: Công 

nghệ mạng đã gia nhập vào hầu hết tất cả 

các công ty lớn nhỏ hiện nay. Nhưng 

doanh nghiệp phải làm sao để khai thác 

hết năng lực của công nghệ mạng, và quản 

lý mọi rủi ro mất mát, hacker, virus? Vì 

thế doanh nghiệp rất cần một kỹ thuật viên 

biết tự thiết lập hệ thống mạng máy tính 

hoàn chỉnh, cấu hình và điều chỉnh các 

hoạt động trong hệ thống mạng sao cho 

thống nhất. Có khả năng giải quyết được 

tất cả các sự cố về hệ thống có thể xảy ra. 

Quản lý được các vấn đề an ninh, bảo mật 

thông tin của doanh nghiệp. 

 

3. Thiết kế, xây dựng, bảo trì website: 

Mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp là 

đưa sản phẩm và dịch vụ của doanh 

nghiệp tới người dùng thông qua môi 

trường internet. Chủ doanh nghiệp luôn 

bận rộn và không có thời gian cập nhật 

những thông tin mới nhất về thông tin, 

hình ảnh sản phẩm của mình. Vì thế, họ 

rất cần những kỹ thuật viên chuyên về 

thiết kế xây dựng và bảo trì website giúp 

họ làm việc này. 

 

4. Thiết kế quảng cáo, xử lý 

ảnh : Cùng với sự phát triển 

của nên công nghiệp truyền 

thông quảng cáo, nhu cầu nhân 

lực ngành Thiết kế đồ họa cho 

quảng cáo ngày càng tăng, bởi 

sự kết hợp độc đáo giữa ý 

tưởng sáng tạo với bố cục nội 

dung thông qua các kỹ thuật và 

công cụ đồ họa nhằm tạo hiệu 

ứng truyền thông mạnh mẽ và 

truyền tải thông điệp một cách 

hiệu quả nhất. 

Cơ hội việc làm: sau khi tốt nghiệp, học sinh ngành Tin học ứng dụng có thể làm việc 

ở các công ty, doanh nghiệp, trường học, cơ quan nhà nước…, tự thành lập công ty 

kinh doanh cung cấp thiết bị, dịch vụ tin học. 

Điểm mạnh của ngành Tin học ứng dụng ở Trường TC KTKT Tây Ninh: 



- Hệ THCS: Miễn 100% học phí cho học sinh tốt nghiệp THCS (năm tốt nghiệp 

đúng vào năm tuyển sinh của khóa đó) 

- Trường hỗ trợ giới thiệu việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp. 

- Được học liên thông lên bậc cao đẳng, đại học 

- Học sinh học khá trở lên, rèn luyện tốt được xét học bổng cấp trường. 

- Được học trực tiếp trong phòng máy, học lý thuyết kết hợp thực hành 

Một số hình ảnh về Khoa Tin học: 

Tập thể GV Khoa Tin học (03 thạc sỹ, 02 cử nhân) 



Khen thưởng HS đạt giải trong hội thi tay nghề HS năm học 2019-2020 

 

Lễ trao học bổng của khoa cho các lớp khóa 43 (2019-2020) 



Trao bằng cho học sinh tốt nghiệp khóa 42 

 

Khoa Tin học tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh doSở LĐ-TB và XH tổ chức 

(28/6/2020) 



Học sinh tìm hiểu mô hình phân rã máy tính 

Học sinh tìm hiểu các ngành đào tạo củaTrường TC Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh 



Giờ thi tay nghề học sinh 

Giờ học thực hành phần mềm máy tính 



Giờ học thực hành Lắp ráp và cài đặt máy tính 

 

 

 

 


