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Địa chỉ: 
 Trụ sở chính: 14 Ngụy Như Kon Tum  -  

Tổ 3 - P. Ngô Mây - TP. Kon Tum
 Cơ sở Trung tâm thực nghiệm và Cung 

ứng dịch vụ - Tổ 10 - P. Duy Tân – TP. Kon Tum 
  Cơ sở 3: Số 347 - Bà Triệu - P. Quyết 

Thắng - TP. Kon Tum  
 ơ sở 4: Tổ 4  P Nguyễn Trãi  -  Kon Tum  

 Website: ktcc.edu.vn  
 Email: tuyensinh@ktcc.edu.vn 
 Fanpage Facebook: Trường Cao đẳng 

Cộng Đồng Kon Tum 
Liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường CĐCĐ Kon Tum 

 Điện thoại: 02603.864.929  
 Hotline: 0846864929 

 

THÔNG TIN HỌC PHÍ - HỌC BỔNG 
 CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH 

 

 Mức học phí: Thực hiện thi Nghị quyết 
của HĐND tỉnh Kon Tum hằng năm. 

 Miễn học phí: 
 HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ 
nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ. 
 HSSV là người dân tộc thiểu số rất ít 
người ở vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội 
khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. 
 HSSV bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ 
nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ. 
 Người học các trình độ Trung cấp, Cao 
đẳng đối với các ngành, nghề khó tuyển 
nhưng xã hội có nhu cầu. 
 Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học 
tiếp lên trình độ trung cấp. 

 Giảm học phí: 
 Giảm 70% học phí cho HSSV các chuyên 
ngành một số nghề học nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm. 
 Giảm 50% học phí HSSV là con cán bộ, 
công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai 
nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp 
được hưởng trợ cấp thường xuyên. 

 Hỗ trợ học phí:  Đối với sinh viên trình 
độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hệ 
chính quy (theo khoản 4 Điều 85 Luật Giáo 
dục năm 2019). 

 Chế độ học bổng: 
 Khuyến khích học tập: 2 triệu đồng/HK. 
 Hessen CHLB Đức: 3.5 triệu đồng/HK. 
 ADB: 3 triệu đồng/HK. 

THÔNG TIN HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC 

 Thư viện: Nhà trường có hệ thống Thư 
viện số hiện đại với nguồn tại liệu đa dạng, phong 
phú, liên kết với gần 90 trường Đại học uy tín 
trong cả nước được chia sẻ tài liệu, giáo trình 
phục vụ tốt nhu cầu nghiên cứu, học tập và rèn 
luyện cho HSSV. Hệ thống máy vi tính kết nối 
mạng internet phục vụ nhu cầu truy cập và tra cứu 
tài liệu, giáo trình; internet phủ sóng wifi toàn 
trường. 

 Ký túc xá: Có đầy đủ tiện nghi, công trình 
vệ sinh khép kín, với hơn 160 phòng, sức chứa 
khoản 1.200 sinh viên nội trú. Có hệ thống Căn tin 
phục vụ nhu cầu ăn ở, sinh hoạt cho CBVC, 
HSSV nhà trường. Hệ thống cơ sở vật chất phục 
vụ tốt các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao đa 
dạng, hội trường đa năng… 

 Cơ sở vật chất: Tổng diện tích đất của nhà  
trường là 29.4 ha (4 cơ sở). Hệ thống giảng đường 
thoáng mát, phòng học, phòng thực hành được 
trang bị thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu giảng 
dạy, học tập và nghiên cứu khoa học cho CBVC, 
HSSV. 

THÔNG TIN 

 TUYỂN DỤNG VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
 Nhà trường đã liên kết, ký biên bản ghi 

nhớ với hơn 90 Công ty; Doanh nghiệp trong 
tỉnh và ngoài tỉnh; hợp tác với các công ty nước 
ngoài về cung ứng nguồn nhân lực giải quyết 
việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi ra 
trường. Mục tiêu của Nhà trường là giới thiệu 
cho 100%  học sinh, sinh viên sau khi ra trường 
có việc làm đúng nghề đào tạo và thu nhập cao. 

 

Right Choice To Success 



TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

TT Tên ngành/nghề đào tạo 

1.  Giáo dục Mầm non 

2.  Kế toán 

3.  Quản trị kinh doanh 

4.  Hệ thống thông tin quản lý 

5.  Quản lý đất đai 

6.  Lâm sinh 

7.  Khoa học cây trồng 

8.  Chăn nuôi 

9.  Dịch vụ pháp lý 

10.  Tiếng Anh du lịch 

11.  Tin học ứng dụng 

12.  Thiết kế đồ họa 

13.  Quản trị mạng máy tính 

14.  Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 

15.  Công tác xã hội 

16.  Quản trị văn phòng 

17.  Công nghệ ô tô 

18.  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

19.  Chế tạo thiết bị cơ khí 
 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP 

TT Tên ngành/nghề đào tạo 

1.  Tài chính - Ngân hàng 

2.  Kế toán doanh nghiệp 

3.  Kế toán hành chính sự nghiệp 

4.  Quản lý đất đai 

5.  Lâm sinh 

6.  Quản lý tài nguyên rừng 

7.  Trồng trọt 

8.  Trồng cây công nghiệp 

9.  Bảo vệ thực vật 

10.  Chăn nuôi - Thú y 

11.  Pháp luật 

12.  
Công nghệ thông tin (Ứng dụng 
phần mềm) 

13.  Thiết kế đồ họa 

14.  Quản trị mạng máy tính 

15.  Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 

16.  Văn thư hành chính 

17.  Hành chính văn phòng 

18.  Điều dưỡng 

19.  Y sỹ 

20.  Dược 

21.  Hộ sinh 
 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (tt) 

TT Tên ngành/nghề đào tạo 

22.  Công nghệ ô tô 

23.  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

24.  Chế tạo thiết bị cơ khí 

25.  Vận hành máy thi công nền 

26.  Điện công nghiệp 

27.  Vận hành điện trong nhà máy thủy điện 

28.  Xây dựng dân dụng và công nghiệp 

29.  Cắt gọt kim loại 

30.  Hàn 

31.  May thời trang 

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 

TT Tên ngành/nghề đào tạo 

1.  Nhân viên y tế thôn, làng 

2.  Cô đỡ thôn bản 

3.  Hàn điện 

4.  May dân dụng 

5.  Vận hành máy xúc 

6.  Nề hoàn thiện 

7.  Kỹ thuật chế biến món ăn 

8.  Lái xe ô tô hạng B2 

9.  Lái xe ô tô hạng C 

10.  Tiếng Hàn 
 

 


