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THÔNG BÁO 
Về việc tuyển sinh cao đẳng liên thông (hệ chính quy)  

 
Căn cứ Quyết định số 1940/QĐ-CĐKTCN ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội  về việc quy định đào tạo liên thông giữa 

các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 311/QĐ-CĐKTCN ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc ban hành Quy chế tuyển 

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

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang, 

Trường thông báo tuyển sinh cao đẳng liên thông (hệ chính quy), cụ thể như sau: 

I. Đối tượng tuyển sinh và hình thức tuyển sinh: 

1. Đối tượng tuyển sinh 

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành/nghề và có bằng tốt nghiệp trung học 

phổ thông hoặc tương đương trở lên; 

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng nhóm ngành và có bằng tốt nghiệp trung học 

phổ thông hoặc tương đương trở lên; 

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

bằng cao đẳng thứ 2. 

2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển điểm trung cấp. 

II. Học phí và thời gian đào tạo:  

TT Ngành/nghề đào tạo 
Trình độ 

đào tạo 

Tổng số 

tín chỉ 

Số tiền/tín chỉ Thời 

gian đào 

tạo 

Trong 

chỉ tiêu 

Ngoài 

chỉ tiêu 

1 
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa 

không khí 

Cao đẳng 

liên thông 
49 87.760 108.163 01 năm 

2 Điện công nghiệp 
Cao đẳng 

liên thông 
40 107.500 132.500 01 năm 

3 Công nghệ thông tin 
Cao đẳng 

liên thông 
50 86.000 106.000 01 năm 

4 Cắt gọt kim loại 
Cao đẳng 

liên thông 
47 91.490 112.766 01 năm 

5 Quản trị nhà hàng 
Cao đẳng 

liên thông 
51 76.470 103.922 01 năm 

6 Kỹ thuật Chế biến món ăn 
Cao đẳng 

liên thông 
46 84.780 115.217 01 năm 



7 Quản trị khách sạn 
Cao đẳng 

liên thông 
49 79.590 108.163 01 năm 

8 Công nghệ ô tô 
Cao đẳng 

liên thông 
39 110.260 135.897 01 năm 

9 Chế biến thực phẩm 
Cao đẳng 

liên thông 
40 107.500 132.500 01 năm 

 

III. Thông tin chung: 

1. Lệ phí, học phí 

1.1. Lệ phí: 

 - Hồ sơ dự tuyển:  Miễn phí 

 - Lệ phí xét tuyển:  30.000 đồng/hồ sơ 

1.2. Học phí: Sinh viên đóng đủ học phí tổng số tín chỉ khi nhập học. Thông báo này 

thay thế Thông báo số 2279/TB-CĐKTCN ngày 31/12/2019. 

2. Chi tiết liên hệ:  Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang. 

 Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước 

Đồng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

 Điện thoại: 0258.3883640 

 Website: cdktcnnt.edu.vn                    Email: tuyensinh@cdktcnnt.edu.vn 

 

Nơi nhận:                                                   HIỆU TRƯỞNG 

- Ban Giám hiệu (báo cáo); 

- Hội đồng TS (th/hiện); 

- Tổ QTM (niêm yết Website); 

- Lưu: VT, ĐT (2 bản).   
 

                                                                                            Trần Văn Hải 
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