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TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CỘNG ĐỒNG KON TUM
Số: 178 /TB-CĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 10 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh và đào tạo, bồi dưỡng các chương trình
ngắn hạn đợt 2, năm 2020
Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum thông báo tuyển sinh và đào tạo, bồi
dưỡng các chương trình ngắn hạn đợt 2, năm 2020 với các thông tin cụ thể như
sau:
I. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng
TT

Chương trình đào tạo

Thời gian
đào tạo

Học phí dự
kiến/Học viên

1

Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách
hàng

1 tháng

1.200.000

1,5 tháng

1.500.000

1,5 tháng
1 tháng

1.500.000
1.200.000

1 tháng

4.000.000

1 tháng

2.000.000

2
3

Chuyên viên Marketing
Tổ chức sự kiện chuyên nghiệp

4

Nghiệp vụ bán hàng

5
6

Nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế, nội
địa
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế, nội
địa

Ngoài ra, nhà trường liên tục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn khác
theo nhu cầu của người học.
* Ghi chú: Mức học phí cho 1 lớp tối thiểu 20 học viên.
II. Địa điểm học
Tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum:
- Trụ sở chính (Cơ sở 1): 14 Ngụy Như Kon Tum, Tổ 3, Phường Ngô Mây,
thành Phố Kon Tum.
- Cơ sở 3: Số 347 Bà Triệu, Phường Quyết Thắng, thành Phố Kon Tum.
III. Thời gian mở lớp: Mở lớp liên tục trong năm (khi đủ số lượng 20 học
viên/lớp); học vào buổi tối hoặc ngày thứ 7 và Chủ nhật.
IV. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đơn hàng, thuộc Trường Cao đẳng Cộng
đồng Kon Tum.

2
Địa chỉ: Số 347 Bà Triệu, Phường Quyết Thắng, thành Phố Kon Tum, tỉnh
Kon Tum.
Điện thoại liên hệ: 02603. 864.929; Di động 0967.318.201
Website: ktcc.edu.vn
Fanpage: Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
Email: bophantiepnhanvatraketquadh@gmail.com
V. Hồ sơ tuyển sinh
- Mẫu đơn đăng ký tuyển sinh tại Phụ lục I; đối với cơ quan, đơn vị lập danh
sách tại Phụ lục II.
- 2 ảnh 3x4 cm (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh - áp dụng tất cả
các chương trình).
- 1 bản photo chứng minh nhân dân.
- Bản sao công chức Bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học (nếu có).
Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, cá
nhân quan tâm phổ biến rộng rãi, để người có nhu cầu biết và đăng ký học tập.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Các Sở, Ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thành phố;
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thành phố;
- Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Các Công ty, Doanh nghiệp trong tỉnh;
- Ban Giám hiệu;
- Các đơn vị thuộc Trường;
- Đăng Website Trường;
- Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG
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