
 

 

 

  UBND TỈNH QUẢNG BÌNH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:        /TB-CĐN                           Quảng Bình, ngày       tháng    năm 2021 

 

THÔNG BÁO  

TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO NGHỀ QUẢN TRỊ KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ 

 

Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình thông báo tuyển sinh, đào tạo trình độ cao 

đẳng, trung cấp và sơ cấp như sau: 

1. Ngành/nghề đào tạo: Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ  

2. Đối tượng và hình thức tuyển sinh: 

- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ, viên chức và người lao động có nhu cầu học 

nghề. Cụ thể: Tốt nghiệp THCS trở lên đối với trình độ trung cấp và sơ cấp; tốt 

nghiệp THPT hoặc tương đương đối với trình độ cao đẳng; 

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển. 

3. Thời gian đào tạo: Trình độ cao đẳng: 2,5 năm; trình độ trung cấp: 1,5 năm; 

trình độ sơ cấp: 03 tháng (có thể học vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần). 

4. Địa điểm đào tạo: Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình và doanh nghiệp. 

5. Mức thu học phí: Thực hiện theo Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND ngày 

12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình. 

6. Thời gian nộp hồ sơ và khai giảng:  

- Thời gian nộp hồ sơ: Liên tục nhận hồ sơ vào các ngày làm việc trong tuần 

(có thể nộp hồ sơ theo đường Bưu điện); 

- Khai giảng: Liên tục khai giảng khi đủ số lượng học viên.  

Mọi chi tiết xin 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, tỉnh Quảng Bình; 

Web: caodangquangbinh.edu.vn 

Điện thoại: 0232.3835383 DĐ:0949288795 (Thầy Thanh); 0913151318 (Cô Ngọc). 

 

Nơi nhận: 

- BGH (để báo cáo) 

- Tổ Tuyển sinh (để thực hiện); 

- Đăng Website trường; 

- Lưu: VT 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
 

ThS. Đinh Thị Quỳnh Hoa 
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