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THÔNG BÁO 

Tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa học năm 2023 

tại cơ sở phối hợp đào tạo: Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh 
 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày  27/8/2021 của Chính phủ về ban 

hành Quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ 

trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

 Căn cứ Quyết định số 1639/QĐ-ĐHĐT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Trường 

Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy định Liên kết đào tạo trình độ đại học; 

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-ĐHĐT ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Trường 

Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng 

ngành Giáo dục mầm non của Trường Đại học Đồng Tháp; 

Trường Đại học Đồng Tháp thông báo tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm 

vừa học năm 2023 tại Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau: 

I. Ngành tuyển sinh 
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II. Thông tin tuyển sinh  

1. Đối tượng tuyển sinh 

a) Người đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và bằng tốt nghiệp 

trình độ trung cấp/cao đẳng/đại học (đúng chuyên ngành hoặc cùng nhóm ngành hoặc 

khác nhóm ngành đào tạo). 

b) Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định: thí sinh xếp loại tốt nghiệp 

THPT/trung cấp/cao đẳng/đại học từ mức trung bình trở lên. 

c) Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

d) Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ và phí dự tuyển theo quy định. 

2. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển. 

III. Tổ chức đào tạo 

1. Thời gian đào tạo (người học có thể đăng ký học vượt để được tốt nghiệp 

sớm hơn thời gian quy định). 

a) Đối với đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học 
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- Đã tốt nghiệp trình độ trung cấp đúng chuyên ngành là 2,5 năm. 

- Đã tốt nghiệp trình độ trung cấp khác ngành là 3,0 năm. 

b) Đối với đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học 

- Đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng đúng chuyên ngành là 2,0 năm. 

- Đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng khác ngành là 2,5 năm. 

c) Đối với đào tạo văn bằng hai trình độ đại học: 2.5 năm. 

d) Đối với đào tạo vừa làm vừa học (thí sinh tốt nghiệp THPT): 4,0 năm. 

2. Tổ chức lớp học 

Lớp học được tổ chức vào buổi tối các ngày trong tuần bằng hình thức trực tuyến 

và thứ bảy, chủ nhật hằng tuần bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. 

3. Địa điểm học: tại Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh. 

IV. Hồ sơ đăng ký, hình thức nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển 

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển 

Mỗi thí sinh làm 02 hồ sơ tuyển sinh theo mẫu quy định, trong đó, mỗi hồ sơ 

gồm có: 

a) 01 phiếu đăng ký dự tuyển có dán ảnh 4x6 và có xác nhận của cơ quan quản 

lý đồng ý cho đi học (thí sinh có thể tải mẫu phiếu đăng ký dự tuyển tại đường link: 

https://lkdt-bdn.dthu.edu.vn/phieudangkydutuyen). 

b) 01 bản photo có công chứng giấy khai sinh hoặc CMND hoặc căn cước công dân. 

c) 01 bản photo có công chứng văn bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp/cao đẳng/đại 

học (đúng chuyên ngành hoặc cùng nhóm ngành hoặc khác nhóm ngành đào tạo). 

d) 02 bản photo có công chứng bảng điểm toàn khóa trình độ trung cấp/cao 

đẳng/đại học. 

đ) 01 bản photo có công chứng bằng tốt nghiệp THPT. 

e) 01 bản photo có công chứng học bạ THPT. 

2. Hình thức nộp hồ sơ  

 Thí sinh chọn một trong các hình thức sau: 

 a) Hình thức nộp trực tiếp: thí sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ quy định tại mục 1 phần 

IV, đến nộp tại Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh. 

 b) Hình thức nộp trực tuyến: thí sinh truy cập và thực hiện theo hướng dẫn tại 

đường link: https://bit.ly/3Bvf2Us 

V. Phí tuyển sinh, hình thức nộp phí tuyển sinh 

1. Phí tuyển sinh: 360.000đ/thí sinh. 

2. Hình thức nộp phí tuyển sinh 

 a) Đối với thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp: nộp phí tuyển sinh tại Phòng Quản lý 

đào tạo, Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh. 

https://bit.ly/3Bvf2Us
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 b) Đối với thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến: nộp phí tuyển sinh vào số tài khoản 

669001525252, ngân hàng Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi 

nhánh Đồng Tháp. Cú pháp thực hiện: <họ tên thí sinh-ngành dự tuyển-cơ sở liên kết-số 

điện thoại>. 

VI. Học phí đào tạo (áp dụng đối với lớp có từ trên 20 người/1 lớp/1 đối tượng 

tuyển sinh) 

1. Năm thứ nhất:13.000.000đ/1 sinh viên. 

2. Mức thu học phí các năm học còn lại: thực hiện theo Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021và các văn bản luật thay thế của Chính phủ. 

VII. Tổ chức tuyển sinh và khai giảng 

Mọi chi tiết cần hỏi xin liên hệ: 

- Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh, số 2, hẻm 1, Lạc 

Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, điện thoại 

0982 199 609 (cô Ngô Thị Kim Duyên) hoặc 0276 3842 374. 

- Trung tâm Trung tâm Liên kết đào tạo – Trường Đại học Đồng Tháp, số 783, 

đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, https://lkdt-

bdn.dthu.edu.vn/, điện thoại: 0277.3 882 884, Zalo 0582 104 418./.  

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- TTGDTX tỉnh TN; 

- Lưu: VT, TTLKĐT-BDN. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lương Thanh Tân 

  

 

 

 

 

 

Stt Nội dung Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1 Nhận hồ sơ trước ngày 17/6/2023 trước ngày 16/9/2023 trước ngày 16/12/2023 

2 Xét tuyển trước ngày 30/6/2023 trước ngày 30/9/2023 trước ngày 30/12/2023 

3 Khai giảng dự kiến tháng 7/2023 dự kiến tháng 10/2023 dự kiến tháng 12/2023 
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