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Số:          /TB-CĐCĐ Kon Tum, ngày 19 tháng 03 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc phối hợp tuyển sinh, đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp 

 

Căn cứ Công văn số 75/CĐKTCN ngày 16/03/2021 của Trường Cao đẳng 

Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn về việc phối hợp tuyển sinh và đào tạo năm 2021; 

Căn cứ Thông báo số 76/TB-CĐKTCNQN ngày 16/03/2021 của Trường Cao 

đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn về việc Tuyển sinh tại Kon Tum năm 2021. 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Công nghệ Quy Nhơn thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp năm 

2021, với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Nghề tuyển sinh, chỉ tiêu, trình độ và hình thức đào tạo 

TT 
Ngành tuyển sinh và 

đào tạo 

Chỉ 

tiêu 

Trình độ 

đào tạo 
Hình thức đào tạo 

1 Cắt gọt kim loại 40 Cao đẳng 

Chính quy 

2 Cơ điện tử 40 Cao đẳng 

3 Điện công nghiệp 40 Cao đẳng 

4 Điện tử công nghiệp 40 Cao đẳng 

5 Hàn  40 Cao đẳng 

6 Quản trị nhà hàng 40 Cao đẳng 

7 Tự động hóa công nghiệp 40 Cao đẳng 

8 Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh 40 Cao đẳng 

9 Công nghệ thông tin 40 Cao đẳng 

10 Cơ điện tử 30 Trung cấp 

Chính quy 

11 Điện tử công nghiệp 30 Trung cấp 

12 Kỹ thuật chế biến món ăn 30 Trung cấp 

13 Nghiệp vụ nhà hàng 30 Trung cấp 

14 Tự động hóa công nghiệp 30 Trung cấp 

15 Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh 30 Trung cấp 



2 

 

2. Đối tượng tuyển sinh 

 - Trình độ cao đẳng: Học sinh đã tốt nghiệp THPT. 

- Trình độ trung cấp: Học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc THPT. 

- Người lao động, đang làm việc tại các doanh nghiệp, có nhu cầu học tập để 

hoàn thiện, nâng cao trình độ (đã có bằng THCS/THPT). 

3. Phương thức xét tuyển 

- Trình độ cao đẳng: Căn cứ vào điểm trung bình chung các năm lớp 10, 11, 

12. 

- Trình độ trung cấp (đối tượng xét tuyển là học sinh tốt nghiệp THCS): Căn 

cứ vào điểm trung bình chung các năm lớp 6, 7, 8, 9. 

- Hệ Trung cấp (đối tượng xét tuyển là học sinh tốt nghiệp THPT): Căn cứ 

vào điểm trung bình chung các năm lớp 10, 11, 12. 

4. Thời gian đào tạo: Theo hình thức tích lũy môn học, mô đun. 

- Trình độ cao đẳng: 2,5 năm. 

- Trình độ trung cấp (đối tượng xét tuyển là học sinh tốt nghiệp THCS): 2 

năm. 

- Trình độ trung cấp (đối tượng xét tuyển là học sinh tốt nghiệp THPT): 1,5 

năm. 

5. Học phí: Theo quy định hiện hành của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ 

Quy Nhơn. 

- Được giảm 70% học phí khi học các nghề: Cắt gọt kim loại; Hàn. 

- Được miễn 100% học phí đối với học sinh tốt nghiệp THCS đăng ký học Trung 

cấp. 

6. Hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển  

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu của Trường Cao đẳng Kỹ thật Công nghệ Quy 

Nhơn. 

 - Phí hồ sơ: 20.000 đồng / hồ sơ. 

 - Phí xét tuyển: 30.000 đồng / hồ sơ. 

 7. 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. 

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: http://ktcc.edu.vn/ 

Fanpage Facebook: Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 

http://ktcc.edu.vn/
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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 học có nhu cầu biết và đăng ký học tập. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; 

- Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Các Công ty, Doanh nghiệp trong tỉnh; 

- Ban Giám hiệu nhà trường; 

- Các đơn vị thuộc Trường;  

- Đăng Website Trường;   

- Lưu: VT, ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Khải 
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