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   BỘ LAO ĐỘNG - TBXH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-CÔNG NGHỆ       Độc  lập  -  Tự do  - Hạnh phúc 

                 TP. HỒ CHÍ MINH 
                         

      Số : __001__ /TB-CĐKTCN                                  TP. Hồ Chí Minh, ngày   01   tháng  10  năm  2021 
 

 

THÔNG BÁO  
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG ĐÀO TẠO TỪ XA, TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN 

__________________________________ 

 

- Căn cứ Thông tư số 33/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, 

trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn; 

- Căn cứ Quy chế đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn ban hành ngày 29/5/2020 của Trường Cao đẳng 

Kinh tế - Công nghệ TP. HCM. 

Trường Cao đẳng Kinh Tế - Công nghệ TP.HCM thông báo tuyển sinh Khóa cao đẳng từ xa, tự học có 

hướng dẫn CĐTX K2021 mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh như sau: 

I. NGÀNH ĐÀO TẠO:  

 1. Quản trị kinh doanh  

 2. Kế toán doanh nghiệp 

 3. Công nghệ thông tin 

 4. Dược sĩ cao đẳng 

 5. Tiếng Anh  

  

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP:  

- Thời gian đào tạo: 2,5 năm (gồm 5 học kỳ, mỗi năm 2 học kỳ). 

- Học theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn: Sinh viên sẽ được nhà trường cung cấp học liệu để 

sinh viên tự nghiên cứu và học tập các môn học có trong  học kỳ 1. Lịch hướng dẫn và ôn tập trực tuyến cùng 

giáo viên và lịch thi sẽ được thông báo cụ thể khi nhập học theo từng học kỳ. 

- Những sinh viên hội đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp: Bằng Tốt nghiệp Cao đẳng . Với văn bằng tốt 

nghiệp này, người học được tiếp tục học liên thông lên bậc đại học.   

 

   III.     ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH:  

1. Đối tượng dự tuyển: Mọi công dân Việt Nam có đủ điều kiện và sức khỏe theo học. 

2. Điều kiện dự tuyển: Có bằng tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc tương đương; 

3. Hồ sơ dự tuyển:  

3.1. Một (01) Phiếu tuyển sinh theo mẫu của Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP. HCM phát hành. (Có 

dán ảnh màu cỡ 3x4). 

3.2. Bản sao bằng tốt nghiệp THPT(có thị thực của Cơ quan cấp bằng, hoặc của UBND Phường, xã, thị trấn 

trở lên ). 

3.3.  Bản sao Căn cước công dân, Giấy khai sinh (Có thị thực của UBND Phường, xã, thị trấn trở lên ). 

3.4. Hướng dẫn nộp hồ sơ: 

3.4.1. Phát hành hồ sơ từ ngày ra thông báo, buổi sáng từ 7g30 – 11g30, buổi chiều từ 13g30 - 

16g30. 

3.4.2. Thời gian nhận hồ sơ: Vào các ngày làm việc  trong tuần kể từ ngày phát hành hồ sơ, buổi 

sáng từ 7g30-11g30, buổi chiều từ 13g30-16g30.  

3.4.3. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP. HCM 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: - Phòng Tuyển Sinh: 028.62933744 

                                                                               - Khoa TC&ĐTTX: 028.62934165 

 

Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh ( Số 138 đường Hà Huuy Giáp, phường Thạnh Lộc, 

quận 12, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028. 62933744- 62934165) 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                           TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

-  Thí sinh dự tuyển K2021 ĐTTX;                     CHỦ TỊCH  
- Phòng CTSV-TS, TC&ĐTTTX;                                                     

- Website Hiast;         

- Lưu: VT.        
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