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THÔNG BÁO
Tuyển sinh và đào tạo nghề du lịch, khách sạn – nhà hàng, 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.
Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Kon Tum,
góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ
XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 về “phát triển, xây dựng thương hiệu du lịch Kon
Tum mang tính đặc trưng riêng, vươn tầm trong nước và quốc tế”, Trường Cao
đẳng Cộng đồng Kon Tum thông báo tuyển sinh, đào tạo nghề du lịch, khách
sạn – nhà hàng, cụ thể như sau:
1. Nghề Hướng dẫn du lịch, trình độ trung cấp
a) Đối tượng, phương thức tuyển sinh
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên.
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển học bạ (lớp 9 hoặc lớp 12)
b) Thời gian, phương thức đào tạo
- Thời gian đào tạo: 1,5 năm. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở có thể
lựa chọn tham gia mô hình đào tạo 9+ (vừa học chương trình giáo dục thường
xuyên cấp trung học phổ thông vừa kết hợp học nghề, thời gian đào tạo: 2,5 năm
– 3 năm).
- Phương thức đào tạo: Tích lũy tín chỉ.
c) Chế độ ưu đãi
- Miễn, giảm học phí theo quy định của Nhà nước. Trong đó, học sinh tốt
nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp được miễn hoàn toàn
học phí.
- 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 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.
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- 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.
d) Hồ sơ đăng ký
- 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.
e) Thời gian nhận hồ sơ:
- Đợt 1: Từ ngày ra thông báo đến hết 30/9/2021.
- Đợt 2: Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/10/2021.
- Đợt 3: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/12/2021.
2. Các nghề du lịch, khách sạn - nhà hàng, trình độ sơ cấp
- Tên nghề: Du lịch cộng đồng; Nghiệp vụ lễ tân; Kỹ thuật chế biến
món ăn
- Đối tượng tuyển sinh: Người đủ 15 tuổi trở lên.
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
- Thời gian đào tạo: 3 tháng
- Thời gian nhận hồ sơ: Liên tục trong năm
- Hồ sơ đăng ký:
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.
3. Địa điểm đào tạo: Tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum hoặc tại
các cơ sở nếu đủ số lượng học viên.
4. 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: 0260.864.929; 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).
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- 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: 0846.864.9293.
c) Tư vấn trực tiếp:
ThS Nguyễn Thị Mỹ - Phó Trưởng khoa Kinh tế và Nông Lâm;
Điện thoại: 0905 419 979;
Email: khoaktnl@ktcc.edu.vn
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.
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu nhà trường;
- UBND các huyện, thành phố (phối hợp);
- Sở VH-TT&DL tỉnh Kon Tum (phối hợp);
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Các Trung tâm GDNN-GDTX;
- Các đơn vị thuộc Trường;
- Đăng Website Trường;
- Lưu: VT, KTNL
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