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THÔNG BÁO 

  XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2021 - 2022 
 
 

   

Kính gửi:  Quý bậc phụ huynh và các em học sinh. 
 

Để tạo điều kiện cho các em học sinh sau khi tốt nghiệp THPT có cơ hội học tập và 

sớm có việc làm ổn định. Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình thông báo đến Quý bậc phụ 

huynh và các em học sinh các thông tin đào tạo hệ cao đẳng chính quy năm học 2021 - 2022, 

cụ thể như sau: 

1. Ngành, nghề đào tạo: 
 

TT Ngành/nghề đào tạo Mã nghề Chỉ tiêu 

Thời 

gian 

đào tạo 

(năm) 

Đối tượng 

tuyên sinh 

1 Điện công nghiệp 6520227 25 2,5  

 

 

 

Học sinh tốt 

nghiệp 

THPT hoặc 

tương 

đương trở 

lên 

2 Điện tử công nghiệp 6520225 20 2,5 

3 
Kỹ thuật máy lạnh và điều 

hòa không khí 

6520205 20 2,5 

4 Công nghệ Ô tô 6510216 30 2,5 

5 Hàn 6520123 25 2,5 

6 Kỹ thuật xây dựng 6580201 30 2,5 

7 Cắt gọt kim loại 6520121 25 2,5 

8 Kỹ thuật chế biến món ăn 6810207 30 2,5 

9 Hướng dẫn du lịch 6810103 30 2,5 

10 May thời trang 6540205 30 2,5 

11 
Quản trị nhà hàng và dịch vụ 

ăn uống 

6810205 30 2,5 

12 
Quản trị kinh doanh vận tải 

đường bộ 

6340407 30 2,5 

2. Thời gian đăng ký tuyển sinh: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 

3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 

4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: 

 4.1. Phiếu đăng ký tuyển sinh (Phát hành theo mẫu); 

 4.2. Bản sao có chứng thực học bạ THPT; 

 4.3. Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp THPT, hoặc giấy báo kết quả thi tốt 

nghiệp tạm thời (Đối với học sinh tốt nghiệp năm 2021);  



4.4. Các giấy tờ ưu tiên (nếu có); 

5. Học phí: Áp dụng mức thu theo quy định tại Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

 6. Chế độ ưu đãi đối với người học: 

- Được cấp học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác theo quy định hiện hành; 

- Được hưởng các chính sách miễn, giảm học phí theo quy định của Nhà nước. 

- Được ở ký túc xá miễn phí; 

- Được học thực hành kỹ năng nghề trên thiết bị tiên tiến, hiện đại; 

- Được Nhà trường tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp;  

- Được hỗ trợ, tư vấn đi lao động làm việc ở nước ngoài, thực tập sinh tại các nước; 

- Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng có thể học liên thông lên Đại học (nếu có nhu cầu). 

 

 Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình thông báo đến Quý phụ huynh và các em học 

sinh được biết, nhằm giúp các em có những lựa chọn đúng đắn cho tương lai. 

 Học sinh có thể đăng ký trực tuyến tại trang Web: caodangquangbinh.edu.vn hoặc 

gửi phiếu đăng ký dự tuyển theo địa chỉ: Tổ Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm Trường Cao 

đẳng nghề Quảng Bình, địa chỉ: Đường Phùng Chí Kiên - Tổ dân phố 1 - Phường Bắc Lý - 

TP. Đồng Hới - Quảng Bình  

Điện thoại tư vấn: 02323 835383; DĐ: 0949288795 (Thầy Thanh), 0913151318 

(Cô Ngọc) 

Nơi nhận:                     KT. HIỆU TRƯỞNG 

- BGH (để báo cáo)            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Như kính gửi;             

- Đăng Website trường;  

- Lưu: VT, TS&GTVL. 

 

 ThS. Đinh Thị Quỳnh Hoa 
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