
NGHỀ ĐÀO TẠO 

 
 Nhận học viên thường xuyên. 

 Học viên được thực hành trên các loại máy may bằng, trụ, ống, ống viền, vắt sổ, 

Kansai và các loại máy chuyên dùng khác của các JUKI, SINGER , SEIKO… 

 Sau khóa học: Học viên sửa chữa thành thạo các thiết bị ngành may. 

Sửa chữa & hiệu chỉnh 
máy may bằng 1 kim 
(điện tử), 2 kim 
(thường) 

 Học viên nhận biết 

được nguyên lý, cấu 

tạo và nguyên tắc 

hoạt động của các 

loại máy may. 

 Học viên sửa chữa và 

hiệu chỉnh được tất cả 

các loại máy may 

bằng 1 kim, xử lý 

được các hư hỏng 

thông thường như đứt 

chỉ, bỏ mũi, nổi chỉ… 

Học phí: 800.000đ/khóa 

Thời gian học: 8 tuần 

Tuần 3 buổi 

 Sửa chữa & hiệu chỉnh máy vắt sổ 
Học viên sửa chữa và hiệu chỉnh được các loại máy vắt sổ 

công nghiệp 1 kim – 3 chỉ, 2 kim – 4 chỉ, thay thế móc, 

xử lý nhanh các hư hỏng thông thường như đứt chỉ, bỏ 

mũi, gãy kim… 

Học phí: 500.000đ/khóa 

Thời gian học: 7 tuần – Tuần 3 buổi 
 

 Sửa chữa & hiệu chỉnh máy viền 
Học viên sửa chữa và hiệu chỉnh được các loại máy viền 

(KANSAI) 1 kim, 2 kim, 3 kim, thay móc, xử lý nhanh 

các hư hỏng thông thường như đứt chỉ, bỏ mũi, gãy 

kim… 

Học phí: 1.000.000đ/khóa 

Thời gian học: 8 tuần – Tuần 3 buổi 

 

 Sửa chữa & hiệu chỉnh máy đính nút 
Học viên sửa chữa và hiệu chỉnh được các loại máy đính 

nút, thay thế bàn cặp nút, thay thế cam, đổi số mũi, xử lý 

nhanh các hư hỏng thông thường như đứt chỉ, vỡ nút, gãy 

kim…  

Học phí: 600.000đ/khóa 

Thời gian học: 8 tuần – Tuần 3 buổi 

 

 Sửa chữa & hiệu chỉnh máy bọ điện tử 
Học viên sửa chữa và hiệu chỉnh được các máy bọ, các hư 

hỏng thông thường như đứt chỉ, bỏ mũi, gãy kim, sùi 

chỉ… 

Học phí: 1.000.000đ/khóa 

Thời gian học: 8 tuần – Tuần 3 buổi 
 

 Sửa chữa & hiệu chỉnh máy thùa khuy 
Học viên sửa chữa và hiệu chỉnh được các loại máy khuy 

đầu bằng 761, 771, 780 xử lý nhanh các hư hỏng thông 

thường như đứt chỉ, bỏ mũi, gãy kim, sùi chỉ… 

Học phí: 700.000đ/khóa  

Thời gian học: 8 tuần – Tuần 3 buổi 

 

Thời gian học: 8 tuần – Tuần 3 buổi 

 

Sơ cấp sửa chữa 

thiết bị ngành may 
Học viên sửa chữa và hiệu chỉnh thành 

thạo các thiết bị ngành may: máy may 

bằng 1 kim (điện tử), 2 kim (thường) , 

máy viền, máy đính nút, máy bọ, máy 

thùa khuy… 

Học phí: 4.200.000đ/khóa 

Thời gian học: 24 tuần – Tuần 3 buổi 

 

 


