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THÔNG BÁO  
Tuyển sinh, đào tạo liên thông Cao đẳng  

Kỹ thuật chế biến món ăn năm học 2022-2023 

 
Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình thông báo tuyển sinh, đào tạo Cao đẳng Kỹ thuật 

chế biến món ăn năm học 2022 - 2023 như sau:  

1. Đối tượng, thời gian đào tạo và hình thức tuyển sinh 

- Tốt nghiệp trung cấp Kỹ thuật chế biến món ăn (đã tốt nghiệp THPT hoặc đã hoàn 

thành chương trình THPT theo quy định): Thời gian học 01 năm. 

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học khác ngành: Thời gian học 02 năm. 

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển. 

2. Địa điểm đào tạo và thời gian học 

- Địa điểm đào tạo: Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình; 

- Thời gian học: Học vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần và trong thời gian nghĩ hè. 

3. Mức thu học phí: Theo quy định tại Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Bình. 

4. Hồ sơ và thủ tục nhập học 

- Phiếu đăng ký học nghề (theo mẫu); 

- Bản sao có chứng thực học bạ, bằng tốt nghiệp THPT; 

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, bảng điểm chuyên môn cao nhất; 

- Bản sao giấy khai sinh; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe (theo quy định của Bộ Y tế); 

- 04 ảnh màu cỡ 3x4 cm. 

5. Địa chỉ liên hệ  

Tổ Tuyển sinh và GTVL - Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình. 

Địa chỉ: Tổ dân phố 1 - Phường Bắc Lý - TP.Đồng Hới - Quảng Bình. 

Web: caodangquangbinh.edu.vn 

Điện thoại: 0232.3835383; 0912709566 (Thầy Trung Dũng), 0913151318 (Cô Ngọc). 

Nơi nhận:      
- BGH (để b/cáo);                  

- Các phòng, khoa, ban (để t/hiện); 

- Website Nhà trường; 

- Lưu VT; QLHSSV&NCKH.                                                               
 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

  ThS. Đinh Thị Quỳnh Hoa 
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