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Số: 91/TB-CĐĐB-TS

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018
Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc thuộc Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn thông báo tuyển sinh năm 2018 như sau:
A. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

1. Đối tượng tuyển sinh: Mọi công dân trong độ tuổi lao động, có đủ sức khỏe
- Điều kiện dự tuyển cao đẳng: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên
- Điều kiên dự tuyển trung cấp: Tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương trở lên.
2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
3. Nghề đào tạo
Nghề đào tạo

Học phí
(đồng
/tháng)

I. Trình độ Cao đẳng
1. Lâm sinh
2. Khuyến nông lâm
3. Thú y
4. Chăn nuôi gia súc, gia cầm
5. Kiểm lâm

400.000
400.000
400.000
400.000
400.000

6. Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

550.000

7. Mộc xây dựng và trang trí nội thất
II. Trình độ Trung cấp
1. Lâm sinh
2. Quản lý cây xanh đô thị
3. Khuyến nông lâm
4. Thú y
5. Chăn nuôi gia súc, gia cầm
6. Kiểm lâm

550.000

7. Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

530.000

8. Mộc xây dựng và trang trí nội thất
9. Kỹ thuật điêu khắc gỗ
10. Công nghệ ô tô

530.000
480.000
480.000

380.000
380.000
380.000
380.000
380.000
380.000

Nghề đào tạo

Học phí
(đồng
/tháng)

8. Kỹ thuật điêu khắc gỗ
9. Công nghệ ô tô
10. Hàn
11. Điện công nghiệp
12. Điện tử dân dụng
13. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa
không khí
14. Kế toán doanh nghiệp

500.000
500.000
550.000
500.000
500.000

11. Hàn
12. Điện công nghiệp
13. Điện tử dân dụng
14. Điện dân dụng
15. Cấp, thoát nước
16. Cơ điện nông thôn
17. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa
không khí
18. Vận hành máy thi công nền
19. Kế toán doanh nghiệp

530.000
480.000
480.000
480.000
480.000
480.000

500.000
360.000

480.000
550.000
350.000

III. Đào tạo chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông (THPT)
Nhà trường đào tạo chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ
thông (THPT) cho học sinh tốt nghiệp THCS học trung cấp. Học sinh sẽ học cả hai
chương trình Trung cấp và THPT, sau khi tốt nghiệp học sinh được cấp bằng trung cấp
và bằng tốt nghiệp THPT; Học phí học chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung
học phổ thông: Học phí 50.000đ/tháng (thời gian thu học phí là 30 tháng/ khóa học).
IV. Các chương trình đào tạo khác
Nhà trường đào tạo cấp chứng chỉ bồi dưỡng kỹ năng dạy học, chứng chỉ Sư
phạm Giáo dục nghề nghiệp cho giáo viên dạy trình độ Sơ cấp, Trung cấp, giảng

viên dạy trình độ Cao đẳng; Đào tạo lái xe ô tô các hạng B1, B2, C; Đào tạo sơ cấp
các nhóm nghề: Nông-Lâm nghiệp, Chăn nuôi-Thú y, Chế biến gỗ, Cơ khí-Động
lực, Điện-Điện lạnh-Điện tử, Lái máy; Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo
Quyết định 1956/QĐ-TTg và theo nhu cầu của các doanh nghiệp, địa phương.
B. CHẾ ĐỘ, ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP
- HSSV học cao đẳng, trung cấp được hưởng chế độ như: Miễn, giảm học phí;
Trợ cấp xã hội; Chính sách nội trú; Học bổng khuyến khích học nghề; Trợ cấp ưu đãi
và các chế độ chính sách khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và Nhà trường;
- Nhà trường có ký túc xá, nhà ăn tập thể, cơ sở vật chất đồng bộ phục vụ học
tập và sinh hoạt cho HSSV;
- HSSV được nhà trường giới thiệu việc làm miễn phí sau khi tốt nghiệp.
C. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
1.1. Bản sao hợp lệ hoặc phô tô công chứng các giấy tờ sau:
- 01 bản Sổ hộ khẩu.
- 01 bản Học bạ.
- 03 bản Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với những người trúng tuyển
ngay trong năm tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp văn hoá đối với những người đã tốt
nghiệp các năm trước.
- 03 bản Giấy khai sinh.
- 01 bản Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
1.2. 01 bản Phiếu đăng ký dự tuyển (Theo mẫu của Trường)
1.3. 02 Phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của người dự tuyển.
2. Thời gian nhập học:
- Đợt I: Từ ngày 07 - 10/8/2018
- Đợt II: Từ ngày 05 - 07/9/2018
- Đợt III: Từ ngày 25 - 26/10/2018
Hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp tại Trường hoặc gửi bưu điện theo địa chỉ:
Trung tâm tuyển sinh và Giới thiệu việc làm, Trường Cao đẳng Công nghệ và
Nông lâm Đông Bắc ( xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn ); Thông
tin chi tiết liên hệ điện thoại: 02053.829.989; 0986.966.043; 0913.298.598;
Website: http://www.cdndongbac.edu.vn
Nhà trường tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển vào tất cả các ngày trong tuần.
HIỆU TRƯỞNG

Đào Sỹ Tam
(Đã ký)

