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THÔNG BÁO 

Tuyển sinh lớp Kỹ thuật chế biến món ăn 
 

 

Căn cứ biên bản ghi nhớ về việc phối hợp liên kết đào tạo, bồi dưỡng 

nguồn nhân lực giữa Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum và Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Ngọc Hồi. 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum thông báo tuyển sinh lớp Kỹ thuật 

chế biến món ăn, Trình độ sơ cấp; như sau: 
 

1. Đối tượng tuyển sinh. 

1.1. Đào tạo nghề cho Lao động nông thôn: Lao động nông thôn từ đủ 15 

tuổi đến 60 tuổi (đối với nam), 55 tuổi (đối với nữ), có trình độ học vấn và sức 

khỏe phù hợp với nghề cần học. 

1.2. Đào tạo nghề theo nhu cầu xã hội: Người học có nhu cầu học nghề, 

có đủ sức khỏe theo quy định. 
 

2. Địa điểm đào tạo: Trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngọc Hồi. 

3. Chính sách đối với người học theo đề án đào tạo nghề cho Lao động 

nông thôn 

3.1. Được học nghề miễn phí (không thu học phí), được hỗ trợ tài liệu học 

tập, nguyên liệu thực hành. 

3.2. Được hỗ trợ tiền ăn, đi lại: 

  a) Đối tượng được hỗ trợ: Người thuộc diện được hưởng chính sách ưu 

đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, 

người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất 

nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm tham gia học các 

chương trình đào tạo dưới 03 tháng; 

b) Mức hỗ trợ tiền ăn: 30.000 đồng/người/ngày thực học; 

c) Mức hỗ trợ tiền đi lại: 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào 

tạo ở xa nơi cư trú từ 15km trở lên; Riêng đối với người khuyết tật và người học 

cư trú ở xã, thôn, bản thuộc vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy 

định của Thủ tướng Chính phủ: Mức hỗ trợ tiền đi lại 300.000 đồng/người/khóa 

học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 5 km trở lên; 

* Lưu ý:  

- Những người đã được hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ đào tạo theo các chính 

sách hiện hành khác của Nhà nước thì không được hỗ trợ đào tạo. Riêng những 

người đã được hỗ trợ đào tạo nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan 

thì UBND xã xem xét, quyết định  hỗ trợ đào tạo để chuyển đổi việc làm nhưng 
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tối đa không quá 03 lần. 

- Người học nghề sau khi hoàn thành khóa học được cấp Chứng chỉ Sơ cấp. 

 4. Học phí đối với người học theo nhu cầu xã hội: Dự kiến 3.300.000 

đ/khóa học. 

5. Thời gian, địa điểm phát và nhận hồ sơ:  

5.1. Thời gian nhận hồ sơ:  Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/7/2020. 

5.2. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Trung tâm GDNN - GDTX 

huyện Ngọc Hồi; Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị trấn Plei Cần, Huyện Ngọc Hồi. 

Điện thoại: 0260.350.4349 hoặc 0385.288.827.  

5.3. Hồ sơ gồm:  

- Đơn đăng ký tuyển sinh, đối với đào tạo nghề cho Lao động nông thôn 

(tại Phụ lục I kèm theo). 

- Đơn đăng ký tuyển sinh, đối với người học theo nhu cầu xã hội (tại Phụ 

lục II kèm theo). 

- Bốn (04) ảnh 3x4.  
 

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. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo); 

- Trung tâm GDNN-GDTX 

 huyện Ngọc Hồi (để phối hợp); 

- Các đơn vị trong Trường (để thực hiện); 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, ĐT2. 

KT.HỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Bình Dân 
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