THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐOÀN LÝ TỰ TRỌNG
***
Số: 94 /TB - TĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Đại học văn bằng 1, văn bằng đại học thứ 2, liên thông lên đại học
Căn cứ vào chức năng đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên của Trường
Đoàn Lý Tự Trọng.
Căn cứ thông báo tuyển sinh liên kết của trường Đại học Tài chính Marketing số 1194/TB – HĐTCM-TC ký ngày 06 tháng 10 năm 2017 về việc
tuyển sinh đại học văn bằng 1, văn bằng đại học thứ 2, liên thông lên đại học hình
thức Vừa làm vừa học năm 2017 học tại trường Đoàn Lý Tự Trọng.
Trường Đoàn Lý Tự Trọng thông báo tuyển sinh với những nội dung cụ thể
như sau:
1. Ngành đào tạo: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh tổng hợp,
Marketing tổng hợp, Quản trị tổ chức sự kiện.
2. Thời gian đào tạo và hình thức học:
2.1. Thời gian đào tạo:
- Đại học văn bằng 1
: 4 năm
- Văn bằng đại học thứ 2
: 2,5 năm
- Liên thông lên đại học:
+ Từ cao đẳng chuyên nghiệp
: 1,5 năm
+ Từ cao đẳng nghề
: 2 năm
+ Từ trung cấp chuyên nghiệp
: 2,5 năm
+ Từ trung cấp nghề
: 3 năm
2.1. Hình thức học: học vào các buổi tối trong tuần và các ngày cuối tuần.
3. Lệ phí xét tuyển, thi tuyển:
- Lệ phí hồ sơ : 60.000đ/thí sinh.
- Lệ phí xét tuyển: 150.000đ/thi sinh (đối với trường hợp xét tuyển, miễn
thi).
- Lệ phí thi tuyển: 150.000đ/thí sinh (đối với trường hợp thi tuyển).
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3. Thời gian tuyển sinh:
- Nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 9/2/2018.
- Ôn thi và thi tuyển sinh (đối với trường hợp thi tuyển): dự kiến tháng
3/2018.
4. Đ a điể

ph t hành và nh n h s tuyển sinh:

Phòng Hợp tác phát triển (Phòng A.001) trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03
đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.37228766; 0907 868 317 (thầy Hùng), 0909069689 (cô Nhung).

Email: phonghoptacphattrienltt@gmail.com
Website: truongdoanlytutrong.vn
(Thông tin tuyển sinh tham khảo thêm trên website trường Đoàn Lý Tự Trọng)
5. Đ a điể học: Trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ,
phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

HIỆU TRƯỞNG
N
-

i nh n:
Các cơ sở Đoàn.
Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Lưu.

Đã ký

Huỳnh Ngô T nh
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