
 

 

BẢNG BÁO GIÁ  

CÁC KHÓA HỌC ĐÀO TẠO  

 

Kính gửi:   khoa Công nghệ thông tin Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 

Công ty Cổ Phần Viện Đào tạo CNTT Quốc tế I-Tech chân thành gửi tới Ban Giám Hiệu trường 

và các cán bộ Giảng viên tại Trường lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.  

Hiện nay, chúng tôi vinh dự và tự hào là một trong những đơn vị đào tạo và cung cấp các dịch vụ 

về CNTT số 1 tại Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành đối tác cùng đồng hành và góp 

phần phát triển nguồn nhân lực cũng như tối ưu hoá hệ thống CNTT cho các Cơ quan, Doanh 

nghiệp, tổ chức tại Việt Nam. 

Được thành lập và hoạt động chính trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực và cung cấp các dịch vụ 

về công nghệ thông tin. Bằng chính nội lực và sự cố gắng của toàn thể CBNV, Giảng viên, Công 

ty chúng tôi đã và đang mở rộng hoạt động, gây dựng được uy tín trên thị trường với tư cách là 

một đơn vị cung cấp các giải pháp, dịch vụ về CNTT chất lượng cao và kiểm tra về an toàn An 

ninh mạng cho các đơn vị. 

Chúng tôi hân hạnh được báo giá các khóa học Đào tạo cho sinh viên Khoa CNTT như sau: 

 

** Tất cả các khóa học này được tổ chức đào tạo tại Học viện Nông Nghiệp Việt Nam. 

Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

- Địa chỉ: P301, Nhà C, 290 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 

- Mã số thuế: 0108105664 

- Số tài khoản: 141056905. Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng (VPBank) chi nhánh 

Thăng Long, Hà Nội. 

Lưu ý: Báo giá này có giá trị trong 90 ngày.                                                

TT Tên Khóa học 
Thời 

lượng  

Đơn giá (cho học 

viên I-Tech) 

Đơn giá (cho sinh viên 

HVNN) 

1 Giải pháp Hạ tầng mạng (CCNA) 72 giờ 5,500,000 4,300,000 

4 CEH (hacker mũ trắng) 96 giờ 7,500,000 5,500,000 



 

 

Mọi chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ: 

Viện Đào tạo CNTT Quốc tế I-Tech 

Nhà C, Số 290, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 024.666.222.76   / 09.666.222.76 

Email: info@i-tech.edu.vn 

Website: www.i-tech.edu.vn 

 

 

 Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2020 

 VIỆN TRƯỞNG 
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