
Môn Phòng Môn Phòng Môn Phòng Môn Phòng Môn Phòng Môn Phòng

Sáng

2.3 Món ăn tự chọn lạnh 

và nóng - 40 giờ (Các 

món nóng và lạnh như là 

sản phẩm tự chọn (buffet) 

và món khai vị; Chuẩn bị 

và chế biến; Cấu trúc và 

trang trí buffet; Đàm phán 

bán hàng và kỹ thuật bán 

hàng; Sản phẩm tiện ích; 

Quy định pháp lý; Làm 

việc theo nhóm; Tính toán 

(công thức, số lượng, 

doanh thu); xử lý dữ liệu.) 

24/40

(Bùi Thị Như Quỳnh)

C001

Tiếng Anh 

Cambrige 

B1

(76)

B201

2.3 Món ăn tự chọn lạnh và 

nóng - 40 giờ (Các món nóng và 

lạnh như là sản phẩm tự chọn 

(buffet) và món khai vị; Chuẩn 

bị và chế biến; Cấu trúc và trang 

trí buffet; Đàm phán bán hàng và 

kỹ thuật bán hàng; Sản phẩm tiện 

ích; Quy định pháp lý; Làm việc 

theo nhóm; Tính toán (công 

thức, số lượng, doanh thu); xử lý 

dữ liệu.) 28/40

(Bùi Thị Như Quỳnh)

C001

§ 3 Nr. 13) Áp dụng các 

PPKT làm việc & làm 

bếp c). Sắp xếp món ăn; d) 

Chế biến nước sốt; d) chế 

biến bột tẩm; f) chế biến 

nhân đồ ăn (52/104)

(Vũ Thị Vân)

The 

Grand 

HT

§ 3 Nr. 13) Áp dụng 

các PPKT làm việc 

& làm bếp c). Sắp 

xếp món ăn; d) Chế 

biến nước sốt; d) chế 

biến bột tẩm; f) chế 

biến nhân đồ ăn 

(60/104)

(Vũ Thị Vân)

The 

Grand 

HT

Tiếng Anh

(76) ON

Chiều

§ 3 Nr. 13) Áp dụng 

các PPKT làm việc & 

làm bếp c). Sắp xếp 

món ăn; d) Chế biến 

nước sốt; d) chế biến 

bột tẩm; f) chế biến 

nhân đồ ăn (44/104)

(Bùi Thi Như Quỳnh)

C001

Tiếng Anh 

Cambrige 

B1

(80)

B201

§ 3 Nr. 13) Áp dụng các 

PPKT làm việc & làm bếp  

c). Sắp xếp món ăn; d) Chế 

biến nước sốt; d) chế biến 

bột tẩm; f) chế biến nhân đồ 

ăn (48/104)

(Bùi Thị Như Quỳnh)

C001

§ 3 Nr. 13) Áp dụng các 

PPKT làm việc & làm 

bếp c). Sắp xếp món ăn; d) 

Chế biến nước sốt; d) chế 

biến bột tẩm; f) chế biến 

nhân đồ ăn (56/104)

(Vũ Thị Vân)

The 

Grand 

HT

§ 3 Nr. 13) Áp dụng 

các PPKT làm việc 

& làm bếp c). Sắp 

xếp món ăn; d) Chế 

biến nước sốt; d) chế 

biến bột tẩm; f) chế 

biến nhân đồ ăn 

(64/104)

(Vũ Thị Vân)

The 

Grand 

HT

Tiếng Anh

(80) ON

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG CAO ĐẨNG DU LỊCH VŨNG TÀU

Có hiệu lực từ 5/4/2021 đến 11/4/2021

Thời gian bắt đầu: Sáng: 8 giờ 00 - Chiều: 14 giờ 00

Nghề: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

THỜI KHÓA BIỂU LỚP QUỐC TẾ ĐỨC (CB - C12QT)

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 03 năm 2021

09/04/2021

Người lập

Thứ bảy

10/04/2021
05/04/2021

Phạm Thị Hồng Kết

PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKH & HTQT

Phạm Cao Tố

Chủ nhật

11/04/2021

TT tại DN

New 

wave 

Hotel

(4/80)

(Vũ Thị 

Vân)

TT tại DN

New 

wave 

Hotel

(8/80)

(Vũ Thị 

Vân)

Thời 

gian/

Giờ

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

06/04/2021 07/04/2021 08/04/2021


