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THÔNG BÁO 

Về việc mở lớp đào tạo nghề Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp,  

trình độ sơ cấp năm 2023 

 

Căn cứ Luật hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã; 

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 

2021 -2030; 

Căn cứ Giấy chứng nhận số 81c/2021/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 

01/4/2022 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt 

động Giáo dục nghề nghiệp cấp cho Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 4468/QĐ-BNN-KTHT ngày 17/11/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt chương trình 

đào tạo trình độ sơ cấp và giáo trình đào tạo nghề “Giám đốc hợp tác xã nông 

nghiệp” phục vụ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; 

Căn cứ Kế hoạch số 353/KH-UBND ngày 13/02/2023 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum về việc đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 

2022 - 2025. 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum Thông báo mở lớp đào tạo nghề 

Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp, trình độ sơ cấp năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng, độ tuổi tuyển sinh 

- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác, lao động có 

mong muốn bổ sung kiến thức về hợp tác xã nông nghiệp. 

- Độ tuổi tham gia học nghề: Trong độ tuổi lao động theo quy định, hoặc 

cán bộ hợp tác xã quá tuổi lao động hiện đang làm trong các hợp tác xã nông nghiệp, 

có nhu cầu học nghề Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp. 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 110 chỉ tiêu. 

3. Trình độ đào tạo: Sơ cấp (nhà trường cấp Chứng chỉ sơ cấp cho học viên 

sau khi tốt nghiệp). 
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4. Thời gian đào tạo: 3 tháng.  

5. Chương trình đào tạo 

- Theo chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và giáo trình đào tạo nghề Giám 

đốc hợp tác xã nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban 

hành. 

- Chương trình đào tạo nghề Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp, trình độ sơ 

cấp: Cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho người học để điều hành, quản 

lý hợp tác xã phát triển hiệu quả, bền vững phù hợp luật pháp và điều kiện thực 

tiễn tại địa phương, chủ động và thích ứng tốt trong quá trình hội nhập. 

6. Thời gian nhận hồ sơ và mở lớp 

- Nhận hồ sơ: Đến hết ngày 30/3/2023. 

- Khai giảng, mở lớp: Dự kiến ngày 03/4/2023. 

7. Học phí: 3.500.000 đ/HV/khóa học (biên chế lớp đào tạo từ 30 học viên 

trở lên). 

8. Tài khoản và cú pháp nộp học phí 

- Tên tài khoản: Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 

- Số tài khoản: 1023235696 - Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 

Nam (VietcomBank) - Chi nhánh Kon Tum.  

- Cú pháp nộp tiền: Họ và tên - Học phí lớp GDHTXNN2023 

9. Thủ tục hồ sơ 

- Đơn đăng ký (có mẫu tại Phụ lục I kèm theo); đối với cơ quan, đơn vị lập 

danh sách (có mẫu tại Phụ lục II kèm theo). 

- 1 bản photo có công chứng văn bằng chuyên môn cao nhất. 

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

- 1 bản photo CCCD/CMND. 

10. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

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

đồng Kon Tum. 

- Địa chỉ: Số 347 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum. 

+ Điện thoại liên hệ: 02603.864.929 - Hotline: 0846.864929  

+ Website: http://ktcc.edu.vn hoặc http://tuyensinh.ktcc.edu.vn 

http://ktcc.edu.vn/
http://tuyensinh.ktcc.edu.vn/
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+ Fanpage Facebook: Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 

+ Email: tuyensinh@ktcc.edu.vn 

+ Đăng ký trực tuyến tại:  

https://tuyensinh.ktcc.edu.vn/vi/nvform/dangkytructuyen-5/ 

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:  
- Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum; 

- Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kon Tum; 

- Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng NN&PTNT các huyện, thành phố; 

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

- Phòng Kinh tế thành phố Kon Tum; 

- Phòng Hạ tầng - Kinh tế các huyện; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp; 

- Ban Giám hiệu; 

- Các đơn vị thuộc Trường; 

- Đăng Website Trường; 

- Lưu: VT, ĐT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Khải       
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