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THÔNG BÁO
Tuyển sinh bổ sung (đợt 3) trình độ cao đẳng, trung cấp năm 2021
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu
Thông báo tuyển sinh bổ sung (đợt 3) trình độ cao đẳng, trung cấp năm 2021, cụ
thể như sau:
1. Ngành, chỉ tiêu, đối tượng, hình thức tuyển sinh, thời gian đào tạo
Số
TT

Ngành, nghề
đào tạo

Trình độ

Chỉ Thời gian
tiêu đào tạo

1

Tiếng Anh

Cao đẳng

35

2.5 năm

2

Công nghệ
thông tin

Cao đẳng

30

2.5 năm

3

Kinh doanh
thương mại

Cao đẳng

35

2.5 năm

4

Lâm sinh

Cao đẳng

20

2.5 năm

5

Y sỹ

Trung cấp

50

2 năm

Hình thức, đối tượng
tuyển sinh
- Hình thức tuyển sinh:
Xét tuyển học bạ.
- Đối tượng tuyển sinh:
+ Người có bằng tốt
nghiệp THPT;
+ Người có bằng tốt
nghiệp Trung cấp và có
giấy chứng nhận hoàn
thành chương trình giáo
dục phổ thông, hoặc giấy
chứng nhận đủ yêu cầu
khối lượng kiến thức văn
hóa trung học phổ thông
hoặc đã học và thi đạt
yêu cầu đủ khối lượng
kiến thức văn hóa trung
học phổ thông theo quy
định.
+ Có đủ sức khoẻ để học
tập theo quy định.
- Vùng tuyển sinh: cả
nước.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp theo mẫu;
- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp
tạm thời (đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2021);
- Bản sao công chứng học bạ THPT;
- Bản sao công chứng giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
3. Chế độ chính sách và quyền lợi của người học
a) Đối tượng được miễn học phí
- Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; học
sinh, sinh viên tốt nghiệp trường PTDTNT; học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường
trú tại các xã, bản có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới; học
sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người (Cống, Mảng, Si La, Lự, La Hủ,
Pu Péo, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Pà Thẻn),
dân tộc Khơ Mú.
b) Đối tượng được hưởng các chế độ chính sách
* Nhóm đối tượng 1
- Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người (Cống, Mảng, Si La,
Lự, La Hủ, Pu Péo, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô
Lô, Pà Thẻn) được hưởng 1.490.000đ/tháng.
* Nhóm đối tượng 2
- Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo,
người khuyết tật được hưởng 1.490.000đ/tháng;
- Học sinh, sinh viên tốt nghiệp trường PTDTNT, người dân tộc kinh là người
khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó
khăn, vùng DTTS, biên giới, hải đảo được hưởng 1.192.000đ/tháng;
- Học sinh, sinh viên người dân tộc kinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo có hộ
khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng
DTTS, biên giới, hải đảo được hưởng 894.000đ/tháng;
- Được hỗ trợ tiền đi lại từ 200.000đ - 300.000đ/năm/HS và hỗ trợ 1.000.000đ/khóa
học để mua đồ dùng cá nhân.
* Nhóm đối tượng 3
- Học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lai Châu là người dân tộc thiểu
số không thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại xã, bản
có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới; học sinh, sinh viên người
dân tộc Khơ Mú được hưởng 745.000đ/tháng;
- Được hỗ trợ tiền đi lại 200.000đ/năm/HS và hỗ trợ 700.000đ/khóa học để
mua đồ dùng cá nhân.
* Nhóm đối tượng 4
- Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu, vùng có
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng 140.000đ/tháng;
- Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa, HSSV là
người tàn tật theo quy định 81/CP ngày 23/11/1995 của Thủ tướng Chính phủ được
hưởng 100.000đ/tháng.
* Lưu ý đối với việc thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên:
- Đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh Lai Châu chỉ
được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách ở nhóm đối tượng 1, 2, 4.
c) Hỗ trợ khác

- Học sinh, sinh viên được bố trí chỗ ở ký túc xá miễn phí.
- Học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm tới
các cơ quan, các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 30/9/2021.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo, trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu.
Thông tin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Cộng Đồng Lai Châu,
Đường Võ Nguyên Giáp, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 02133.791.387;
di động: 0984.131.688.
Email: pdt.tcdcd@laichau.gov.vn; Website: http://cdcdlaichau.edu.vn.
Nơi nhận:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thề tỉnh;
- TT GDNN-GDTX các huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các trường THPT;
- Ban giám hiệu;
- Các Phòng, Khoa;
- Website Trường;
- Lưu: VT, ĐT.
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