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THÔNG BÁO 

Về việc mở lớp tiếng Bahnar, tiếng Lào đợt 2 năm 2020 

 

 Căn cứ Quyết định số 1671/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/10/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum, Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum, Trường 

Trung cấp Y tế Kon Tum, Trường Trung cấp nghề Kon Tum thành Trường Cao 

đẳng Cộng đồng Kon Tum; 

Căn cứ Công văn số 7899/BGDĐT-GDDT ngày 08/9/2009 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo đồng ý cho Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum, nay là 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc dạy và cấp chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số có chữ viết (tiếng Bahnar); 

Căn cứ Công văn số 3517/BGDĐT-GDDT ngày 31/8/2010 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo đồng ý về việc đào tạo và cấp chứng chỉ tiếng Lào; 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum Thông báo tuyển sinh và đào tạo 

lớp tiếng Bahnar, tiếng Lào, cụ thể như sau:  

1. Đối tượng và số lượng  

- Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên và các đối tượng 

khác có nhu cầu tham gia học tiếng Bahnar, tiếng Lào trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum.  

- Số lượng: Mỗi lớp học phải có ít nhất 30 học viên. 

2. Thời gian, địa điểm học 

- Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/9/2020. 

- Thời gian nhập học: Mở lớp khi đủ 30 học viên đã nộp hồ sơ và học phí. 

Sau khi thu nhận đầy đủ hồ sơ, nhà trường sẽ có thông báo nhập học đến từng 

học viên. 

- Thời gian học: 3 tháng, học vào các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 hoặc ngày 

thứ 7, Chủ nhật trong tuần. 

- Địa điểm học: Giảng đường, Cơ sở 3 (số 347 Bà Triệu, phường Quyết 

Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).  

3. Học phí học, thi cấp chứng chỉ 

Đối với các đơn vị, cá nhân học tự túc: 1.500.000 đồng/học viên (một 

triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn). 
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4. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ  

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đơn hàng, Trường Cao đẳng Cộng đồng 

Kon Tum (Cơ sở 3: Số 347 Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).  

Điện thoại: 02603.864.929  

5. Hồ sơ tuyển sinh 

- Mẫu đơn đăng ký tuyển sinh tại Phụ lục I; đối với cơ quan, đơn vị lập 

danh sách tại Phụ lục II. 

- 2 ảnh 3x4 cm (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh). 

- 1 bản photo chứng minh nhân dân. 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, 

cá nhân quan tâm phổ biến rộng rãi để người có nhu cầu biết và đăng ký học tập.  

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:  
- Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố;  

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;  

- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;  

- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố;  

- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;  

- Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thành phố;  

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thành phố;  

- UBND các xã, phường, thị trấn;  

- Các Công ty, Doanh nghiệp;  

- Ban Giám hiệu;  

- Các đơn vị thuộc Trường;  

- Đăng Website Trường;  

- Lưu: VT, THNNTV, ĐT.  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Khải 
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