
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGHỀ  
 Khai giảng thường xuyên. 

 Học viên học trực tiếp trên máy tính và các 

thiết bị mới thế hệ mới. 

 Sau khóa học, học viên  có khả năng thiết kế 

và đưa vào sử dụng một trang Web; có khả 

năng phân tích, thiết kế giao diện, sử dụng 

được một số phần mềm thiết kế Website 

thông dụng. 

 

THIẾT KẾ & QUẢN LÝ 

WEBSITE 

SỬ DỤNG CNTT CĂN BẢN 

 Sau khóa học, học viên có khả năng sử dụng được hệ điều hành Windows, phần mềm 

soạn thảo, phần mềm xử lý bảng tính, phần mềm trình chiếu, và một số dịch vụ 

Internet cơ bản để làm công tác văn phòng. 

 Thời gian khóa học : 3 tuần 

 Tuần học 3 buổi                 

 Học phí : 500.000đ/ khóa.  

THIẾT KẾ WEBSITE 

 Sau khóa học, học viên có khả năng 

tổ chức thông tin trên trang chủ; sử 

dụng các công cụ thiết kế Web 

thông dụng; thiết kế trang web căn 

bản theo chủ đề; khai thác các 

Website thực tiễn, tham khảo mã 

nguồn mẫu. 

 Thời gian khóa học : 3 tuần. 

 Tuần học 3 buổi  

 Học phí : 500.000đ/ khóa. 

QUẢN LÝ WEBSITE 

 Sau khóa học, học viên có khả năng 

quản lí một Website thông dụng, có 

khả năng kết hợp với cơ sở dữ liệu để 

tạo ra các trang Web động, phân tích 

thực tiễn giao diện phía người dùng và 

phía quản trị, xuất bản Website ra 

mạng toàn cầu. 

 Thời gian khóa học: 3 tuần. 

 Tuần học 3 buổi  

 Học phí : 500.000đ/ khóa. 
 

XÂY DỰNG WEBSITE GIỚI THIỆU CÔNG TY VỚI ASP.NET 

 Sau khóa học, học viên có khả năng thao tác, tương tác, sử dụng máy tính, sử dụng phần 

mềm chuyên dụng; phân tích và sử dụng ngôn ngữ lập trình C# vào từng mục đích cụ thể; 

phân tích dữ liệu cần lưu trữ, xử lí từ đó tạo nên CSDL cho ứng dụng; khai thác các tài 

nguyên trên mạng; phân tích và xây dựng Website công ty. 

 Thời gian khóa học: 10 tuần 

 Tuần học 3 buổi      

 Học phí : 1.500.000đ/ khóa. 


