
  

 

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BR-VT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM GDTX TỈNH               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

Số : 72 /TB-GDTX.BRVT                     Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 20 tháng 6 năm 2022 

 

THÔNG BÁO  
TUYỂN SINH CÁC NGÀNH HỌC NĂM 2022 

 

  Tiếp tục thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022, Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu liên kết với Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí 

Minh tuyển sinh và khai giảng hệ đào tạo từ xa các ngành học cụ thể như sau: 

 

I. Văn bằng đào tạo: 

- Văn bằng 01 các ngành: Luật, Luật kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán và Quản 

lý xây dựng. 

- Văn bằng 02 các ngành: Luật, Luật kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Kế toán 

và Quản lý xây dựng.  

- Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Quản trị kinh doanh và Kế toán.  

 

II. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ, không qua thi tuyển.  

- Đối với hệ đào tạo văn bằng 01: Tốt nghiệp THPT trở lên. 

- Đối với hệ đào tạo văn bằng 02: Tốt nghiệp Đại học. 

- Đối với hệ đào tạo Liên thông: Tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành. 

- Triển khai và nhận hồ sơ các ngày trong tuần kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật. 

 

III. Thời gian đào tạo: 

- Thời gian đào tạo từ 2 đến 2,5 năm: Chương trình đào tạo văn bằng 2: 

Dành cho những người đã có bằng tốt nghiệp đại học. 

- Thời gian đào tạo từ 2 đến 2,5 năm: Chương trình đào tạo liên thông: Dành 

cho những học viên học ngành QTKD và Kế toán đã có bằng tốt nghiệp, cao đẳng 

cùng ngành. 

- Thời gian đào tạo 4 năm: Dành cho những người có bằng tốt nghiệp THPT 

hoặc tương đương. 

 

IV. Học phí: Học phí dự kiến 310.000đ/tín chỉ (Bao gồm cả tiền học liệu). 

 

V. Thời gian khai giảng và địa điểm mở lớp:  

1. Thời gian khai giảng và nộp hồ sơ: Dự kiến khai giảng vào tháng 

9/2022. Hồ sơ thu đợt 1 từ nay đến 30/8/2022.  

2. Địa điểm mở lớp: Lớp tổ chức tại Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu, 

số 459 Trương Công Định, phường 7, TP. Vũng Tàu.  



  

 Học tập trung và thi vào các ngày thứ bảy, chủ nhật theo kế hoạch học tập 

của nhà trường.  

Mọi thông tin xin liên hệ số: 0254. 522738; 0839260088 (Cô Vững) để được 

tư vấn chi tiết. 
 

Nơi nhận :                   KT.GIÁM ĐỐC 

- Sở GDĐT (để báo cáo);                  PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Các cơ quan, đơn vị; 

- Lưu. 

                     

 

 

                       

                         Nguyễn Minh Trí 
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