
Nhà trường gắn kết với Doanh nghiệp trong thực hành, thực tập, trang bị kỹ năng; 

Sinh viên tốt nghiệp được giải quyết việc làm hoàn toàn 
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THÔNG BÁO 
Tuyển sinh năm 2019 

 Thí sinh được cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định. Mỗi năm học Trường dành 1.400 

suất học bổng hỗ trợ khuyến học, khuyến tài, đặc biệt thí sinh có sổ hộ nghèo sẽ được cấp ngay 01 suất học 

bổng học kỳ I. 

I. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG: Mã trường CDD5504 
 

MÃ  

NGÀNH 
NGÀNH ĐÀO TẠO 

CHỈ 

TIÊU 
GHI CHÚ 

01 Tài chính-Ngân hàng 120 - Học sinh tốt nghiệp THPT thời 

gian học 2,5 năm. 

- Đặc biệt học sinh tốt nghiệp 

THCS thời gian học 3 năm. 

- Học phí hệ chính quy năm học 

2019-2020: 

   + Khối Công nghệ:  

3.600.000 đồng/học kỳ 

(tương đương 240.000 đ/tín chỉ) 

   + Các Khối còn lại:  

3.000.000 đồng/học kỳ 

(tương đương 200.000 đ/tín chỉ) 

- Vùng tuyển: cả nước. 

- Ký túc xá trong khuôn viên 

Trường: 1.200 chỗ.  

- Phí ở KTX: 100.000 đ/tháng 

(500.000 đ/1 học kỳ). 

- Website: www.ctec.edu.vn 

02 Kế toán 220 

03 Quản trị kinh doanh 210 

04 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 90 

05 Kinh doanh thương mại 140 

06 Quản lý và Kinh doanh nông nghiệp 80 

07 Dịch vụ pháp lý 90 

08 Công nghệ thông tin 180 

09 Công nghệ thực phẩm 170 

10 Chế biến và bảo quản thủy sản 90 

11 Nuôi trồng thủy sản 50 

12 Quản lý đất đai 140 

13 Bảo vệ thực vật 140 

14 Chăn nuôi 50 

15 Dịch vụ thú y 120 

16 Quản lý tài nguyên và Môi trường  40 

17 Kinh doanh xuất nhập khẩu  40 

18 Quản lý siêu thị  40 

19 Quản lý vận tải và dịch vụ Logistic  40 
 

1. Hồ sơ xét tuyển: Thí sinh có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp tại Phòng Quản lý đào tạo 

của Trường từ 01/04/2019 đến 15/08/2019. Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo hướng dẫn trên website và các bản 

sao có công chứng (hoặc có bản gốc để đối chiếu) gồm:  

- Phiếu đăng ký tuyển sinh. 

- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2019 hoặc học bạ THPT, THCS. 

- Bằng tốt nghiệp THPT, THCS hoặc giấy chứng nhận tạm thời tốt nghiệp THPT, THCS 2019. 

- 01 bao thư đã dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc. 

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ/hồ sơ. 

2. Phương thức tuyển sinh:  

- Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia 2019 hoặc học bạ THPT hoặc học bạ THCS. 

- Điểm xét tuyển theo từng ngành học 

- Nhận kết quả xét tuyển và Giấy báo nhập học: từ 16/08/2019 đến 18/08/2019. 
 



 

 

Nhà trường gắn kết với Doanh nghiệp trong thực hành, thực tập, trang bị kỹ năng; 

Học sinh tốt nghiệp được giải quyết việc làm hoàn toàn 

II. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP: Mã trường CDD5504 
 

TT NGÀNH ĐÀO TẠO 
MÃ 

NGÀNH 

CHỈ      

TIÊU 
GHI CHÚ 

1  Tài chính – Ngân hàng 20 40  

- Học sinh tốt nghiệp THCS 

được miễn học phí toàn khóa 

đào tạo Trung cấp (2 – 2,5 năm) 

và được liên thông Cao đẳng 

chính quy, VLVH (1 năm). 

- Ký túc xá trong khuôn viên 

Trường: 1.200 chỗ.  

- Phí ở KTX: 100.000 đ/tháng 

(500.000 đ/1 học kỳ). 

- Website: www.ctec.edu.vn 

2  Kế toán doanh nghiệp 21 40 

3  Kế toán hành chính sự nghiệp 22 40 

4  Kinh doanh thương mại và dịch vụ 23 40 

5  Du lịch lữ hành 24 40 

6  Dịch vụ pháp lý 25 40 

7  Tin học ứng dụng 26 40 

8  
Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản 

thực phẩm 
27 40 

9  Chế biến và bảo quản thủy sản 28 40 

10  Nuôi trồng thủy sản 29 40 

11  Quản lý đất đai 30 40 

12  Quản lý tài nguyên và môi trường 31 40 

13  Công nghệ kỹ thuật trắc địa 32 40 

14  Bảo vệ thực vật 33 40 

15  Chăn nuôi - thú y 34 40 

1. Hồ sơ xét tuyển: Thí sinh có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp tại Phòng Quản lý đào tạo 

của Trường từ 01/04/2019 đến 15/08/2019. Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo hướng dẫn trên website và các bản 

sao có công chứng (hoặc có bản gốc để đối chiếu) gồm:  

- Phiếu đăng ký tuyển sinh. 

- Học bạ lớp 9. 

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THCS (đối với thí sinh tốt nghiệp 

năm 2019). 

- 01 bao thư đã dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc. 

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ/hồ sơ. 

2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa theo học bạ THCS. Nhận kết quả xét tuyển và Giấy báo nhập 

học: từ 16/08/2019 đến 18/08/2019. 

III. LIÊN THÔNG HOẶC VĂN BẰNG 2 TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG: Đối với người đã tốt 

nghiệp từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng trở lên có thể đăng ký học trung cấp, cao đẳng liên thông hoặc văn 

bằng 2 khác ngành đã học với thời gian đào tạo 1 năm. 

IV. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC: Trường phối hợp với các trường Đại học công lập như ĐH Cần Thơ, ĐH An 

Giang, ĐH Đồng Tháp, ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH Nha Trang, ĐH Đà Nẵng, ĐH Vinh thường xuyên tổ chức 

ôn thi và xét tuyển Đại học VLVH, liên thông, văn bằng 2. 

V. CÁC LỚP NGẮN HẠN: Trường có các trung tâm dịch vụ tư vấn & đào tạo về tài chính kế toán, quản trị 

kinh doanh, kỹ thuật công nghệ, ngoại ngữ, tin học.  

Đặc biệt, Trường có trung tâm đào tạo tiếng Nhật và giới thiệu học tập, làm việc tại Nhật Bản. 

Muốn biết thêm chi tiết, liên hệ phòng Quản lý Đào tạo Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ 

hoặc sử dụng chức năng scan mã QR code trong Zalo để truy cập đến website trường.  

Địa chỉ: Số 09, đường Cách mạng tháng 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.  

Điện thoại: (0292) 3826.072 - (0292) 3769.475; Email: pqldt@ctec.edu.vn. 
 

Nơi nhận:     HIỆU TRƯỞNG 
- Sở LĐ-TBXH, Sở GD&ĐT;   
- Phòng LĐ-TBXH, Phòng GD&ĐT các quận, huyện;     
- Các Trường THPT, THCS;                  (Đã ký và đóng dấu) 

- Website trường;   

- Lưu VT, QLĐT. 

 ThS. NGUYỄN THÀNH LONG 

QR code 


