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THÔNG BÁO 

Tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, 

liên thông từ trung cấp lên cao đẳng và đại học năm 2021 

 

Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-CĐCĐ ngày 07/01/2021 của Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Kon Tum về công tác tuyển sinh năm 2021. 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum thông báo tuyển sinh trình độ cao 

đẳng, trung cấp, sơ cấp, liên thông từ trung cấp lên cao đẳng và đại học năm 

2021, với các thông tin sau: 

1. Chỉ tiêu, hình thức tuyển sinh 

1.1. Trình độ cao đẳng, trung cấp - hệ chính quy (tại Phụ lục I kèm theo). 

1.2. Trình độ sơ cấp, bồi dưỡng (tại Phụ lục II kèm theo). 

1.3. Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng và đại học - hệ vừa làm vừa 

học (tại Phụ lục III kèm theo). 

2. Phương thức xét tuyển, thời gian đào tạo 

2.1. Phương thức xét tuyển 

- Trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non: Xét tuyển kết quả học bạ 

lớp 12 hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp thi môn năng khiếu (Đọc diễn 

cảm, Hát, Kể chuyện). 

- Trình độ cao đẳng giáo dục nghề nghiệp: Xét tuyển kết quả học bạ lớp 

12 hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT. 

- Trình độ trung cấp: Xét tuyển kết quả học bạ lớp 9 hoặc lớp 12. 

- Trình độ sơ cấp: Xét tuyển (theo nhu cầu người học). 

- Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng và đại học - hệ vừa làm vừa học: 

Xét tuyển hoặc kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển (tùy theo ngành đào tạo). 

2.2. Thời gian đào và phương thức đào tạo 

- Thời gian đào tạo 

+ Trình độ cao đẳng: Từ 2,5 năm đến 3 năm. 

+ Trình độ trung cấp: Từ 1,5 năm đến 2 năm. 

+ Liên thông từ trung cấp lên đại học: Từ 2,5 năm đến 3 năm. 

+ Liên thông từ cao đẳng lên đại học: Từ 1,5 năm đến 2 năm. 

+ Trình độ sơ cấp: Từ 3 tháng đến dưới 1 năm. 
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- Phương thức đào tạo: Đào tạo theo phương thức tích lũy tín chỉ. 

3. Địa điểm đào tạo: Tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. 

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

4.1. Thời gian nhận hồ sơ 

- Đối với trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non: Tuyển sinh theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Đối với nhóm ngành thuộc hệ thống Giáo dục nghề nghiệp: Tuyển sinh 

liên tục trong năm, từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2021. 

- Liên thông từ trung cấp, cao đẳng và đại học - hệ vừa làm vừa học: 

Nhận hồ sơ liên tục trong năm. 

- Đối với trình độ sơ cấp, bồi dưỡng: Tuyển sinh liên tục trong năm. 

4.2. 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: 02603. 864.929; Di động 0967.318.201  

b) Đăng ký trực tuyến 

- Tại địa chỉ: http://tuyensinh.ktcc.edu.vn/vi/nvform/dangkytructuyen-5/ 

- 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: 0846.864.929 

4.3. Hồ sơ tuyển sinh 

a) Đối với trình độ cao đẳng, trung cấp 

- Đơn đăng ký tuyển sinh (theo mẫu) tải tại địa chỉ website của Trường 

http://tuyensinh.ktcc.edu.vn/ 

- Học bạ THCS hoặc THPT hoặc bảng điểm thi THPT (phô tô công 

chứng);  

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT hoặc tương đương (phô tô công 

chứng);  

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

b) Đối với trình độ sơ cấp, bồi dưỡng 

- Đơn đăng ký tuyển sinh (theo mẫu) tải tại địa chỉ website của Trường 

http://tuyensinh.ktcc.edu.vn/ 

http://tuyensinh.ktcc.edu.vn/vi/nvform/dangkytructuyen-5/
http://ktcc.edu.vn/
http://tuyensinh.ktcc.edu.vn/
https://www.facebook.com/ktcc.edu.vn/
https://www.facebook.com/ktcc.edu.vn/
https://www.facebook.com/ktcc.edu.vn/
http://tuyensinh.ktcc.edu.vn/
http://tuyensinh.ktcc.edu.vn/
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- Chứng minh thư nhân dân (phô tô công chứng);   

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

c) Đối với liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, đại học - hệ vừa làm 

vừa học: Hồ sơ theo quy định của Trường chủ trì liên kết đào tạo. 

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; 

- Sở Y tế tỉnh Gia Lai; 

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

- 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; 

- UBND các xã, phường, thị trấn ; 

- 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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