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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển sinh trình độ Cao đẳng, ngành Dược và Điều dưỡng  

năm 2020, hệ chính quy 

 

Căn cứ Giấy chứng nhận hoạt động Giáo dục nghề nghiệp số 

73C/2019/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 22/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục 

Giáo dục nghề nghiệp cấp cho Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum;  

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum thông báo tuyển sinh và đào tạo các 

ngành Dược và Điều dưỡng năm 2020, trình độ Cao đẳng, hệ chính quy với các 

thông tin sau: 

1. Đối tượng, chỉ tiêu tuyển sinh 
 

TT 
Ngành/nghề đào 

tạo 
Chỉ tiêu 

Đối tượng tuyển 

sinh 

Thời gian 

đào tạo 

Ghi 

chú 

1 Điều dưỡng  30 Tốt nghiệp THPT 

hoặc tươngđương 
3 năm  

2 Dược  30 
 

2. Hình thức tuyển sinh và phương thức đào tạo 

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển kết quả học bạ lớp 12 hoặc điểm thi 

THPT. 

- Phương thức tổ chức đào tạo: Đào tạo theo phương thức tích lũy tín chỉ. 

3. Địa điểm đào tạo 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (Cơ sở 3), số 347 Bà Triệu, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

4. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ 

4.1. Thời gian nhận hồ sơ:   

  - Đợt 1: Từ ngày ra thông báo đến 28/8/2020. 

- Đợt 2: Từ ngày  29/8/2020 đến 30/9/2020. 

- Đợt 3: Từ 01/10/2020 đến hết tháng 12/2020. 

4.2. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:  

- Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (trụ sở chính), số 

14 Ngụy Như Kon Tum, Tổ 3, Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum. 

- Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến trên website của Trường tại địa chỉ: 

http://ktcc.edu.vn/nvform/DANG-KY-HO-SO-TUYEN-SINH-TRUC-TUYEN-2/ 

http://ktcc.edu.vn/nvform/DANG-KY-HO-SO-TUYEN-SINH-TRUC-TUYEN-2/


2 

Hoặc tải mẫu phiếu đăng ký tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp Giáo 

dục nghề nghiệp trên website tại địa chỉ: http://ktcc.edu.vn/nvform/DANG-KY-

HO-SO-TUYEN-SINH-TRUC-TUYEN-2/ 

4.3. Hồ sơ gồm:  

- Đơn đăng ký tuyển sinh (theo mẫu);  

- Học bạ THPT hoặc bảng điểm thi THPT (phô tô công chứng);  

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (phô tô công chứng);  

- 2 Bì thư dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại để liên hệ. 

 

* Mọi thông tin cần thiết anh (chị) liên lạc bộ phận tư vấn tuyển sinh: 

Điện thoại: 0260.3864.929; di động: 0976.420.102 (thầy Duy); 0846.864.929 

(thầy Lưu). 

* Truy cập Website: http://ktcc.edu.vn hoặc facebook.com/cdcdkontum 

(hoặc Fanpage: Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum) để xem thông tin 

tuyển sinh và sẽ được tư vấn, hỗ trợ. 

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: 
- Sở Lao động – TB&XH tỉnh Kon Tum; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum; 

- Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

- Các đơn trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

- Sở Y tế tỉnh Gia Lai; 

- Các đơn trực thuộc Sở Y tế tỉnh Gia Lai; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Phòng Lao động – TB&XH các huyện, thành phố; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Ban Giám hiệu; 

- Các đơn vị thuộc Trường;  

- Đăng Website Trường;     

- Lưu: VT, ĐT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Khải 
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