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THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG 

NĂM 2020 

 

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu của 

xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 trong điều kiện hiện nay đồng thời cung cấp thêm kiến thức, kinh 

nghiệm thực hành, kỹ năng làm việc sau khi ra trường.  

Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn thông báo tuyển sinh liên 

thông Cao đẳng năm 2020 với nội dung như sau: 

1. Ngành và đối tượng tuyển sinh liên thông 

* Ngành: Thú Y 

* Đối tượng tuyển sinh: 

- Tuyển sinh học sinh, sinh viên tốt nghiêp̣ hê ̣trung cấp, trung cấp nghề, 

cao đẳng nghề của ngành tuyển sinh hoặc ngành gần với ngành tuyển sinh. 

- Đối với Trung cấp đã hoàn thành chương trình văn hóa THPT tối thiểu 

trở lên. 

2. Thời gian đào tạo 

* Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển  

* Thời gian đào tạo: 01 năm (học vào các ngày nghỉ trong tuần) 

* Thời gian nhận hồ sơ: từ 17/02/2020 – 02/3/2020 

* Thời gian nhập học và khai giảng: Dự kiến tháng 3 năm 2020 

* Bằng tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp sinh viên được cấp bằng Cao đẳng 

theo Luật Giáo dục nghề nghiệp (Được công nhận là kỹ sư thực hành, cử nhân 

thực hành) 

3. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh bao gồm 

(1) Phiếu đăng ký tuyển sinh (theo mẫu của Nhà trường) 

(2) Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (01 bản có công 

chứng) 

(3) Bản sao Bằng tốt nghiệp, bảng điểm Trung cấp, Trung cấp nghề, Cao 

đẳng nghề (01 bản công chứng) 



(4) Bản sao Giấy khai sinh (01 bản có công chứng) 

(5) Các giấy tờ ưu tiên (nếu có) 

(6) 02 ảnh 4x6 

* Mọi chi tiết liên hệ: Phòng Tuyển sinh và Công tác học sinh sinh viên – 

Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn.  

Điện thoại: 02093.878.879 - 0366.161.262 – 0869.082.114 

* Địa chỉ: Số 428 - Đường Nguyễn Văn Tố - Tổ 9 – Phường Phùng Chí 

Kiên - TP. Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- BGH; 

- Các Phòng, Khoa, TT; 

- Website; 

- Lưu: VT, TS (100 bản). 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bế Ngọc Tuấn 
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