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THÔNG BÁO
Tuyển sinh, đào tạo cao đẳng, trung cấp và sơ cấp đối với các ngành, nghề
thuộc lĩnh vực kinh doanh vận tải đường bộ
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008[1];
Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của
Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ
Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ2.
Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum phối hợp với Trường Cao đẳng
Giao thông vận tải Trung ương V thông báo tuyển sinh, đào tạo cao đẳng, trung
cấp và sơ cấp đối với các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh vận tải đường
bộ, cụ thể như sau:
1. Ngành, nghề tổ chức tuyển sinh, hình thức đào tạo
a) Ngành, nghề, đối tượng tuyển sinh
Trình Thời
Mức học
Ngành, nghề
độ
gian
TT
Đối tượng tuyển sinh
phí toàn
đào tạo
đào
đào
khóa
tạo
tạo
Quản trị kinh doanh Cao
2,5
21 triệu
1
vận tải đường bộ
đẳng năm Người học tốt nghiệp THPT
đồng
Kinh doanh vận tải Trung 12 hoặc tương đương trở lên
8,2 triệu
2
đường bộ
cấp tháng
đồng
Người học từ đủ 15 tuổi trở
Kinh doanh vận tải Sơ
3
lên, có trình độ học vấn và 3,5 triệu
3
đường bộ
cấp tháng sức khỏe phù hợp với nghề
đồng
cần đào tạo
* Lưu ý: Người học có thể rút ngắn thời gian học tập tùy theo năng lực học tập.
b) Phương thức đào tạo : Tích lũy mô đun, tín chỉ.

Điểm d khoản 1 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định: “Người trực tiếp điều hành hoạt động vận
tải của doanh nghiệp, hợp tác xã phải có trình độ chuyên môn về vận tải”.
2
Khoản 13 Điều 3 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận
tải quy định "Người có trình độ chuyên môn về vận tải là người có chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải hoặc
có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành vận tải trở lên".
1

2
c) Thời gian tổ chức giảng dạy: Bố trí linh hoạt ngoài giờ hành chính.
d) Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.
2. Tổ chức xét tuyển
- Phát hành và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày có thông báo đến hết
ngày 15/9/2020.
- Thời gian xét tuyển: Từ ngày 16/9/2020
Hồ sơ đăng ký tuyển sinh gồm:
(1) Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu;
(2) Bản sao giấy khai sinh;
(3) Bản sao công chứng hộ khẩu;
Thí sinh đăng ký xét tuyển cao đẳng, trung cấp cần bổ sung thêm:
(4) Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (2 bản).
(5) Bản sao công chứng học bạ THPT hoặc tương đương.
3. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ xét tuyển
- Địa điểm phát hành và thu nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đơn
hàng, thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 347 Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Điện thoại: 02603.864.929; Di động: 0967.318.201; Số điện thoại đường
dây nóng (hotline): 0846.864.929
- Website: ktcc.edu.vn
- Fanpage: Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
- Email: bophantiepnhanvatraketquadh@gmail.com
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:
- UBND tỉnh;
- Sở GTVT tỉnh;
- Liên minh HTX tỉnh;
- Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh;
- Trường CĐGTVT TW5;
- Các doanh nghiệp KD vận tải;
- Các hợp tác xã KD vận tải;
- Ban Giám hiệu nhà trường;
- Các đơn vị thuộc Trường;
- Đăng Website Trường;
- Lưu: VT, TNCUDV.
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PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Năm: …
I. Thông tin cá nhân
1. Họ và tên*: …………………………………………………………………………………………………
2. Ngày tháng năm sinh*: …………………………………………………………………………………
3. Giới tính:
4. Trình độ văn hóa*:

Nam

Nữ

THCS

THPT

5. Email: ………………………………………………………………………………………………………
6. Điện thoại liên hệ*: ………………………………………………………………….............................
7. Địa chỉ liên hệ*: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..........................................

8. Đối tượng ưu tiên (nếu có): …………………………………………………………...........................
II. Thông tin đăng ký học
9. Tên trường: Cao đẳng GTVT Trung ương V

Mã số: CDT0402

10. Tên ngành/nghề học*:
- Ngành/nghề 1: …………………………………………………. Mã ngành/nghề:

……….……………

Trình độ đào tạo:

Cao đẳng

Sơ cấp

Trung cấp

- Ngành/nghề 2: ………………………………………………….. Mã ngành/nghề:

……….……………

Trình độ đào tạo:

Cao đẳng

Sơ cấp

Trung cấp

- Ngành/nghề 3: …………………………………………………. Mã ngành/nghề:

……….……………

Trình độ đào tạo:

Cao đẳng

Sơ cấp

Trung cấp

……, ngày … tháng … năm…..
NGƯỜI ĐĂNG KÝ

