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THÔNG BÁO

 Tuyển sinh liên thông các trình độ Trung cấp, Cao đẳng năm 2023

Trường Cao đẳng Lào Cai thông báo  tuyển sinh liên thông các trình độ Trung

cấp,  Cao đẳng năm 2023, cụ thể như sau:

1. Ngành nghề và thời gian đào tạo

TT Tên ngành Chỉ tiêu
Thời gian

đào tạo

Hình thức

tuyển sinh

Ghi

chú

1 Điện công nghiệp 25

1 năm Xét tuyển

2 Vận hành nhà máy thủy điện 30

3 Công nghệ ô tô 25

4 Hàn 35

5 Thú y 30

6 Hướng dẫn du lịch 35

2. Đối tượng tuyển sinh:

2.1. Đối với trình độ Trung cấp

- Người có chứng chỉ sơ cấp, sơ cấp nghề cùng ngành, nghề và có bằng tốt nghiệp

THCS trở lên;

- Người đã có bằng tốt nghiệp trình độ Trung cấp, Trung cấp nghề, Trung cấp

chuyên nghiệp có nhu cầu học liên thông để có bằng tốt nghiệp Trung cấp thứ 2;

2.2. Đối với trình độ Cao đẳng

- Người có bằng tốt nghiệp trình độ Trung cấp cùng ngành, nghề và có bằng tốt

nghiệp THPT hoặc tương đương. Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có

bằng tốt nghiệp THPT thì phải đảm bảo đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến

thức văn hoá THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Cao đẳng nghề có nhu cầu học liên thông

để có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thứ hai.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

3.1. Đối với trình độ Trung cấp gồm có:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu thí sinh hoàn thiện khi nộp hồ sơ);

- Bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT (bậc cao nhất thí sinh đã

tốt nghiệp;

- Bản sao chứng thực chứng chỉ Sơ cấp (đối với học liên thông từ trình độ Sơ cấp

lên trình độ Trung cấp) hoặc bằng tốt nghiệp Trung cấp (đối với học liên thông để có

bằng Trung cấp thứ hai);

- Bản sao chứng thực bảng điểm hoặc sổ học tập của ngành nghề đã tốt nghiệp.



3.2. Đối với trình độ Cao đẳng gồm có:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu thí sinh hoàn thiện khi nộp hồ sơ);

- Bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (nếu chưa có

bằng THPT thì phải có giấy chứng nhận đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến

thức văn hóa THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp Trung cấp (đối với học liên thông từ trình

độ Trung cấp lên trình độ Cao đẳng) hoặc bằng tốt nghiệp Cao đẳng (đối với học liên

thông để có bằng Cao đẳng thứ hai);

-  Bản sao chứng thực bảng điểm hoặc sổ học tập của ngành nghề đã tốt nghiệp.

5. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển và nhập học: Từ 7/02/2023 đến 30/10/2023.

Sau khi nhận đủ số lượng hồ sơ đăng ký, Nhà trường sẽ tiến hành xét tuyển và gọi nhập

học theo quy định.

Thí sinh nộp hồ sơ và cần tư vấn liên hệ: Trung tâm Tuyển sinh và Liên kết

hợp tác - Trường Cao đẳng Lào Cai.

Địa chỉ: Tổ 19, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại/Zalo: 0979.222.919.

Nơi nhận;
- UBND các Huyện, TP;
- Các sở, ban, ngành trong tỉnh;
- Các phòng LĐTBXH các huyện, TP;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Các doanh nghiệp;
- Học sinh, người lao động có nhu cầu học nghề;
- Website; fanpage của Nhà trường;
- Lưu: VT, TTTS.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Đức Bình
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