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THÔNG BÁO
Tuyển sinh trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng - hệ chính quy
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp năm 2021
Căn cứ Giấy chứng nhận số 81/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 05/8/2021
của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc đăng ký hoạt động giáo dục nghề
nghiệp cấp cho Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.
Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum Thông báo tuyển sinh trình độ sơ
cấp, trung cấp, cao đẳng - hệ chính quy, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp năm 2021,
với các thông tin cụ thể như sau:
1. Ngành/nghề tuyển sinh, đào tạo
1.1. Trình độ cao đẳng - hệ chính quy: 425 chỉ tiêu.
TT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tên ngành/nghề đào tạo
Kế toán
Dịch vụ pháp lý
Tiếng Anh du lịch
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
Công tác xã hội
Quản trị văn phòng
Nông nghiệp công nghệ cao
Lâm sinh
Chăn nuôi
Điều dưỡng
Dược
Công nghệ ô tô
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Chế tạo thiết bị cơ khí

Đối tượng, phương thức
tuyển sinh, đào tạo
- Đối tượng tuyển sinh: Người
học đã tốt nghiệp trung học
phổ thông hoặc tương đương
trở lên.
- Phương thức tuyển sinh: Xét
tuyển kết quả học bạ lớp 12
hoặc điểm thi THPT.
- Phạm vi tuyển sinh: Trong cả
nước.
- Thời gian đào tạo: Từ 2,5
năm đến 3 năm.
- Phương thức đào tạo: Đào
tạo theo phương thức tích lũy
tín chỉ.

1.2. Trình độ trung cấp - hệ chính quy: 385 chỉ tiêu.
TT
1.
2.
3.
4.

Tên ngành/nghề đào tạo
Kế toán doanh nghiệp
Pháp luật
Tiếng Anh Du lịch
Hành chính văn phòng

Đối tượng, phương thức tuyển
sinh, đào tạo
- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh
đã tốt nghiệp trung học cơ sở và
tương đương trở lên.
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TT

Tên ngành/nghề đào tạo

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Hướng dẫn du lịch
Nông nghiệp công nghệ cao
Lâm sinh
Nuôi trồng thủy sản nước ngọt
Trồng trọt
Chăn nuôi - Thú y
Công nghệ ô tô
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Chế tạo thiết bị cơ khí
Điện công nghiệp
Vận hành điện trong nhà máy thủy điện
Cắt gọt kim loại
Hàn
May thời trang

Đối tượng, phương thức tuyển
sinh, đào tạo
- Phương thức tuyển sinh: Xét
tuyển kết quả học bạ lớp 9 hoặc
lớp 12.
- Phạm vi tuyển sinh: Trong cả
nước.
- Thời gian đào tạo: Từ 1,5 năm
đến 2 năm.
- Phương thức đào tạo: Đào tạo
theo phương thức tích lũy tín chỉ.
* Học sinh tốt nghiệp THCS có thể
lựa chọn tham gia mô hình đào tạo
9+ (vừa học chương trình giáo dục
thường xuyên cấp THPT vừa kết
hợp học nghề). Thời gian đào tạo: 3
năm.

1.3. Trình độ sơ cấp: 840 chỉ tiêu.
TT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tên nghề đào tạo

Đối tượng, phương thức
tuyển sinh

Nghiệp vụ lễ tân
Du lịch cộng đồng
Tiếng Hàn Quốc
- Đối tượng tuyển sinh: Theo
Nhân viên y tế thôn làng
nhu cầu xã hội và theo quy chế
Cô đỡ thôn bản
tuyển sinh hiện hành.
Hàn điện
- Phương thức tuyển sinh: Xét
Vận hành máy xúc
tuyển.
Nề hoàn thiện
- Phạm vi tuyển sinh: Trong cả
Kỹ thuật chế biến món ăn
nước.
Lái xe ô tô hạng B2
- Thời gian đào tạo: Từ 3 tháng
Lái xe ô tô hạng C
đến dưới 1 năm.
Vận hành điện trong nhà máy thuỷ điện
Dệt thổ cẩm
Nề cốt thép
Kinh doanh vận tải đường bộ
2. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ
2.1. Thời gian nhận hồ sơ:
a) Đối với trình độ cao đẳng, trung cấp - hệ chính quy
- Đợt 1: Từ ngày ra thông báo đến 27/8/2021.
- Đợt 2: Từ ngày 30/8/2021 đến 30/9/2021.
- Đợt 3: Từ 01/10/2021 đến tháng 29/10/2021.
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- Đợt 4: Từ 01/11/2021 đến hết tháng 31/12/2021.
b) Đối với trình độ sơ cấp: Tuyển sinh liên tục trong năm.
2.2. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ
a) Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đơn hàng,
thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.
- 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
b) Đăng ký trực tuyến
- Tại địa chỉ: http://tuyensinh.ktcc.edu.vn/vi/nvform/dangkytructuyen-5/
- Đăng ký trực tuyến qua Ứng dụng “Chọn nghề” được cài đặt trên các thiết
bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng).
- Theo dõi thông tin tuyển sinh tại website: http://ktcc.edu.vn/ hoặc
http://tuyensinh.ktcc.edu.vn/
- Tương tác trực tiếp tại Fanpage facebook: Trường Cao đẳng Cộng đồng
Kon Tum hoặc tại địa chỉ: https://www.facebook.com/ktcc.edu.vn/
- Hotline/Zalo: 0846.864.929
3. Hồ sơ tuyển sinh
a) Trình độ cao đẳng, trung cấp
- Đơn đăng ký tuyển sinh (có mẫu tại Phụ lục I kèm theo).
- Học bạ THCS hoặc THPT hoặc bảng điểm thi THPT (bản công chứng);
- Giấy chứng nhận/Bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT hoặc tương đương
(bản công chứng);
- 2 bì thư dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và số điện thoại để liên hệ.
b) Trình độ sơ cấp
- Đơn đăng ký tuyển sinh (có mẫu tại Phụ lục II kèm theo).
- Chứng minh thư nhân dân/thẻ Căn cước công dân (bản công chứng);
- 2 bì thư dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và số điện thoại để liên hệ.
4. Chế độ ưu đãi
- Nhà trường thực hiện miễn, giảm học phí theo quy định của Nhà nước.
- Mức học phí thấp (thực hiện theo Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND quy
định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum).
- Học sinh, sinh viên tham gia học tập tại Trường được hưởng các chế độ
chính sách theo quy định của Nhà nước như: Chính sách nội trú; chính sách hỗ
trợ chi phí học tập; trợ cấp xã hội,... Ngoài ra, HSSV còn được hưởng chính sách
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tín dụng sinh viên, chính sách học bổng khuyến khích học tập, học bổng của tổ
chức Hessen CHLB Đức, ADB,... và hỗ trợ học bổng của các tổ chức doanh
nghiệp trong và ngoài tỉnh.
- Nhà trường có khu nội trú cho sinh viên (có nhu cầu đăng ký ở nội trú),
miễn phí phòng ở đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số.
- Nhà trường liên kết với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thực
tập, nâng cao tay nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi
tốt nghiệp ra trường.
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, đăng ký theo học.
Xin trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân tỉnh (thay báo cáo);
- Các Sở, ban, ngành tỉnh (phối hợp);
- UBND các huyện, thành phố (phối hợp);
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thành phố;
- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Ban Giám hiệu nhà trường;
- Các đơn vị thuộc Trường;
- Đăng Website Trường;
- Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

Lê Trí Khải

