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SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH NINH BÌNH 

TRƯỜNG TRUNG CẤP  

KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ DU LỊCH 
 

Số:       /TB-TCKTKTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
    

     Ninh Bình, ngày       tháng      năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 
 

 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình thông báo 

tuyển sinh năm 2022 cụ thể như sau: 

I.TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP: 

TT 
Mã 

ngành/nghề 
Ngành nghề đào tạo Chỉ tiêu ĐKTS 

1 5340302   Kế toán doanh nghiệp 50 

2 5620120   Chăn nuôi - Thú y 20 

3 5620111   Trồng trọt và bảo vệ thực vật 20 

4 5810103   Hướng dẫn du lịch 60 

5 5540205   May thời trang 35 

6 5520227   Điện công nghiệp 70 

 

II. ĐÀO TẠO SƠ CẤP VÀ NGẮN HẠN 

1. Các ngành nghề đào tạo: 

TT Nghề đào tạo TT Nghề đào tạo 

1 Thực hành Kế toán DN 8 Nuôi và phòng trị bệnh cho gà 

2 Vi tính văn phòng 9 Đan lát thủ công 

3 Hướng dẫn du lịch 10 Nuôi  thỏ 

4 Kỹ thuật chế biến món ăn 11 Trồng rau an toàn 

5 Dịch vụ nhà hàng khách sạn 12 Lắp đặt điện cho cơ sở SX nhỏ 

6 May công nghiệp 
13 Sửa chữa máy nông nghiệp 

7 Sửa chữa, bảo trì tủ lạnh và điều hòa  
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2. Thời gian, đối tượng và hình thức tuyển sinh: 

 * Thời gian tuyển sinh: Liên tục trong năm. 

 * Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THCS trở lên. 

 * Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo hồ sơ. 

 * Học phí: Theo quy định của nhà nước, năm học 2022-2023 học phí 

480.000/tháng đối với các ngành Nông lâm, Kinh tế; học phí 450.000/tháng đối với 

các ngành Điện công nghiệp, May thời trang, Hướng dẫn du lịch. 

 * Hình thức đào tạo: Tập trung, vừa làm vừa học, từ xa có hướng dẫn. 

 * Hồ sơ xét tuyển bao gồm: 

 a. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định (Mẫu phiếu được đăng trên trang 

thông tin điện tử nhà trường: www.tcktktdl.edu.vn). 

 b. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp, học bạ THPT hoặc THCS (giấy chứng nhận 

tốt nghiệp tạm thời với những người trúng tuyển trong năm tốt nghiệp). 

 c. 01 giấy khai sinh công chứng. 

 d. 2 ảnh 4x6 ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh vào mặt sau của ảnh. 

 e. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên (nếu có). 

 f. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (đối với nam). 

3. Chính sách ưu tiên: 

   a. Đối với đào tạo trung cấp: Miễn, giảm học phí cho người học thuộc một 

trong các trường hợp sau: 

         - Người có bằng tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp. 

     - Người học có bằng tốt nghiệp THCS, THPT học tiếp lên trình độ trung cấp có 

hộ khẩu thường trú tại Ninh Bình thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có 

công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người thuộc hộ 

gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

       b. Đối với đào tạo sơ cấp và ngắn hạn: Được hỗ trợ chi phí đào tạo theo quy 

định. 

4. Quyền lợi của người học: 

 - Được liên thông lên trình độ Cao đẳng, Đại học theo quy định. 

 - Được miễn giảm học phí theo qui định hiện hành. 

 - Được miễn học, miễn thi, bảo lưu các môn học theo quy chế đào tạo. 

 - Được tạo điều kiện làm thêm để có thu nhập trong thời gian học tập tại nhà trường.  

 - Học sinh sau khi tốt nghiệp được tư vấn giới thiệu việc làm, đi thực tập sinh 

hoặc lao động ở nước ngoài. 

5. Hình thức đăng ký:  

 Gửi chuyển phát nhanh (qua bưu điện) hoặc có thể nộp trực tiếp tại Khu A -  

Phòng Đào tạo, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình. 
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 Điện thoại liên hệ: 0915.070.662; 0975.571.247. 

III. LIÊN KẾT, PHỐI HỢP ĐÀO TẠO:    

 Nhà trường liên kết, phối hợp đào tạo với trường Đại học Mở Hà Nội đào tạo 

các lớp đại học hệ vừa làm vừa học, liên thông từ trung cấp lên đại học, hệ từ xa, các 

lớp từ xa theo hình thức trực tuyến E-Learning: 

  - Ngành Luật Kinh tế, Luật học. 

 - Ngành Kế toán, Quản trị Kinh doanh. 

  - Ngành Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Tài chính ngân hàng, Quản trị 

dịch vụ Du lịch và lữ hành. 

 * Liên hệ nhận và nộp hồ sơ: Người học nhận và nộp hồ sơ vào tất cả các 

ngày trong tuần tại: 

 - Phòng Đào tạo, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình 

- Phường Bích Đào, TP. Ninh Bình.  

 - Cơ sở II trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình - Phố 

Tân Nhất, Thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 

 Điện thoại liên hệ: 0915.070.662; 0975.571.247. 

          Email: tcktktdlnb@gmail.com        Website: www.tcktktdl.edu.vn 

 
 

 

 Nơi nhận: 

- Ban giám hiệu; 

- Các phòng, khoa; 

- Website; 

- Lưu VT, ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 
 

 

          Nguyễn Xuân Cảnh 
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