
 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP - SƠ CẤP NĂM 2022 
 

Trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ Hợp tác xã miền Nam là đơn vị 

công lập trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, thông báo tuyển sinh trình độ 

Cao đẳng Trung cấp, Sơ cấp năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Các nghề đào tạo chính quy: 

 

STT 
Tên ngành/nghề đào tạo 

Trình độ đào tạo 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 
Sơ cấp 

1 Thương mại điện tử    

2 Quản trị mạng máy tính    

3 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ    

4 Kế toán doanh nghiệp    

5 Kế toán hợp tác xã    

6 Logistics    

7 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí    

8 Pháp luật    

9 Nông nghiệp công nghệ cao    

10 Quản trị kinh doanh    

11 Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ    

12 Quản trị và khai thác vận tải đường bộ    

13 Lái xe ô tô hạng B1 (số tự động), B2 và C    

14 Kỹ thuật xây dựng    

15 Kỹ thuật hàn    

16 Giám đốc hợp tác xã    

17 Kiểm soát hợp tác xã    

2. Đối tƣợng tuyển sinh và thời gian đào tạo: 

 - Cao đẳng: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; Thời gian: 2,5-3 năm. 

 - Trung cấp: Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương; Thời gian: 1,5-2 năm. 

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM 

TRƢỜNG TRUNG CẤP NGHỀ &  

ĐÀO TẠO CÁN BỘ HTX MIỀN NAM  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  
Số:   82/TB-TCNMN          Long An, ngày 30 tháng 3 năm 2022 



 - Liên thông: 01 năm từ Trung cấp lên Cao đẳng. 

- Sơ cấp: học viên từ đủ 15 tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù 

hợp với nghề cần học. (Đối với người đăng kí học lái xe ô tô, theo đúng độ tuổi 

quy định của Bộ Giao thông vận tải hiện hành) 

3. Quyền lợi của học sinh: 

- Đối với trình độ trung cấp: Giảm 100% học phí đối với học sinh vừa mới 

tốt nghiệp THCS (miễn, giảm học phí theo Nghị định 81), giảm 50% học phí đối 

với học sinh là thành viên, người lao động tại HTX. Có ký túc xá cho học sinh ở xa 

nghỉ lại; 

- Được học liên thông lên Cao đẳng và Đại học theo Quy định; 

4. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển và nhập học: 

5. Hồ sơ đăng ký: Có mẫu tại trường hoặc có thể tải về tại địa chỉ svct.edu.vn  

- Phiếu đăng ký học (theo mẫu của nhà trường);  

- Bản sao bằng tốt nghiệp, học bạ THCS/THPT (có sao y bản chính); 

- Bản sao CMND/thẻ CCCD (có sao y bản chính); 

- Bản sao Giấy khai sinh; 

- Giấy khám sức khỏe theo quy định của Bộ y tế; 

- Bốn (04) ảnh màu (3x4) chụp không quá 06 tháng. 

6. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ nhập học: 

- Nhận hồ sơ thường xuyên và liên tục trong năm. 

- Nhận hồ sơ tại Trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng 

Đào tạo và Quản lý học sinh - Trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ HTX 

miền Nam; 341 Nguyễn Hữu Trí, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An;  

- Điện thoại: (0272) 3 511 257.  

 - Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: www.facebook.com/trungcapnghemiennam 

 Hotline/Zalo: 0949.567.747 – 0913.067.251. 

 

Nơi nhận:  
- Hội đồng TS; 

- Website trường SVCT; 

- Lưu: VT, ĐT. 

HIỆU TRƢỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Huỳnh Lam Phƣơng 

 


