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Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2021
Trường Cao đẳng Lào Cai thông báo tuyển sinh đào tạo và liên kết đào tạo các trình độ
Đại học, Cao đẳng, Trung cấp năm 2021 như sau:
I. TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP
1. Ngành, thời gian đào tạo, đối tượng, hình thức tuyển sinh:
Trình độ đào tạo
TT

Ngành đào tạo
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QT dịch vụ du lịch và lữ hành
Quản trị khách sạn
Kế toán
Quản trị văn phòng
Tiếng Trung quốc
Điện công nghiệp
Vận hành nhà máy thủy điện
Công nghệ ôtô
Hàn
Cắt gọt kim loại (Gia công kim loại trên
máy chuyên dụng)
Hướng dẫn du lịch
Kỹ thuật xây dựng
Thú y
Khuyến nông lâm
Dược
Điều dưỡng
Điện dân dụng
Kỹ thuật máy lạnh điều hòa không khí
Cốt thép- Hàn
Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn
Kế toán doanh nghiệp
NT biểu diễn múa dân gian dân tộc
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
Organ
Thanh nhạc
Hội họa
Tin học ứng dụng
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Hình thức, đối tượng
tuyển sinh và thời gian
đào tạo
* Hình thức tuyển sinh:
Xét tuyển học bạ
(Riêng đối với các ngành
thuộc lĩnh vực Nghệ thuật
trước khi xét tuyển, thí
sinh phải qua sơ tuyển
năng khiếu)

* Đối tượng tuyển sinh
- Trình độ cao đẳng: thí
sinh đã tốt nghiệp THPT
hoặc tương đương.
- Trình độ trung cấp: thí
sinh đã tốt nghiệp THCS
trở lên.
* Thời gian đào tạo
- Trình độ cao đẳng: từ 2,5
năm đến 3 năm.
- Trình độ trung cấp: 2
năm (riêng các ngành
thuộc lĩnh vực Nghệ thuật
thời gian đào tạo 3 năm)
* Vùng tuyển sinh: cả
nước

* Ngoài ra Nhà trường tuyển sinh đào tạo liên thông lên Cao đẳng các nghề trên, thời
gian đào tạo từ 01 đến 02 năm.

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: (1) Phiếu đăng vào hoạt động giáo dục nghề nghiêp; (2)
Bản sao chứng thực học bạ THPT/ THCS; (3) Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp THPT/
THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (nếu TN năm 2021); (4) Bản sao chứng thực giấy
khai sinh và hộ khẩu; (5) Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có);
3. Chế độ, chính sách và quyền lợi của người học
a. Về chính sách miễn, giảm học phí (thực hiện theo nghị định số 86/2015/NĐ-CP
ngày 02/10/2015): HSSV tốt nghiệp THCS học Trung cấp được miễn học phí; HSSV thuộc
các diện chính sách (con thương binh, bệnh binh; thuộc diện hộ cận nghèo, hộ nghèo; mồ
côi, HSSV là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn…),
học sinh thuộc các nghề nặng nhọc, độc hại khó tuyển sinh được hưởng các chế độ miễn,
giảm học phí theo quy định của Nhà nước.
b. Học bổng chính sách (thực hiện theo Quyết định 53/2015/QĐ-TTg ngày
20/10/2015): HSSV dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật; HSSV tốt
nghiệp các trường phổ thông dân tộc nội trú, HSSV dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo
có hộ khẩu tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới…được hưởng học
bổng chính sách từ 60% đến 100% mức lương cơ sở/tháng và được hỗ trợ tiền mua đồ dùng
cá nhân, hỗ trợ tiền đi lại về gia đình mỗi năm một lần theo quy định của Nhà nước...
c. Các quyền lợi khác:
- Được hưởng trợ cấp xã hội từ 100.000đ đến 140.000đ/tháng đối với HSSV là người
dân tộc thiểu số ở vùng cao, biên giới, xã 135, HSSV là con mồ côi, người thuộc hộ nghèo,
học sinh tàn tật không thuộc diện tại mục b.
- Được xét cấp học bổng khuyến khích học tập nếu học lực đạt loại Khá trở lên; được
xác nhận làm thủ tục vay vốn ưu đãi phục vụ cho học tập theo quy định của Nhà nước. Nhà
trường có khu nội trú với đầy đủ tiện nghi, công trình khép kín cho HSSV.
- Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp HSSV được cấp bằng chính quy, được học
liên thông lên trình độ cao hơn theo quy định, được giới thiệu việc làm tại các cơ quan,
doanh nghiệp, các khu công nghiệp trong tỉnh và trên toàn quốc.
II. TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, NGẮN HẠN
1. Tuyển sinh trình độ sơ cấp, ngắn hạn các nghề như mục I
2. Tuyển sinh, đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ các hạng A1, B1, B2, C, D,
E
III. LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC: Quản lý nhà nước; Du lịch; Kinh tế; Luật; Công
nghệ thông tin; Mỹ thuật; Điều dưỡng; Tiếng Anh…(Thời gian đào tạo từ 2 - 4.5 năm)
IV. ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ
Trung tâm Tuyển sinh và liên kết hợp tác- Trường Cao đẳng Lào Cai - Tổ 19, phường
Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. (Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi
qua đường bưu điện). Điện thoại: 02143.768.769;
Website: caodanglaocai.vn; Fanpage: facebook.com/caodanglc
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- UBND các huyện, TP;
- Các sở, ban, ngành;
- Phòng Giáo dục - ĐT các huyện;
- UBND các xã, phường;
- Các doanh nghiệp;
- Các cơ sở giáo dục;
- Website: caodanglaocai.vn;
- Lưu: VT, TTTS.

Hoàng Quang Đạt

