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THÔNG BÁO TUYÉN SINH 

Thëa lenh HiÇu truong, Trung täm Dào t¡o và Bôi duõng Truòng �ai hÍc Nha 
Trang thông báo tuyên sinh �ào t¡o �ai hÍc liên thông theo hinh théc vùa làm vëa hÍc 

tai Truong �ai hoc Tây Nguyên các ngành theo nÙi dung sau: 

1. Ngành, hinh thúc và thÝi gian 

TT Ngành �ào tao Hinh thre �ào t¡o Thoi gian 

Quan tri dich vu du lËch và 

lt hành 

Dai hoc lien thông tùr Trung câp 2,5 n�m 
2 Quan trË khách san 
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Quan trË dËch vu du lich và 
4 

lü hành 
Dai hoc liên thông të Cao ��ng. 1,5 n�mn 

5 Quán trË khách san 

6 Marketing

Quan tri dich vy du lËch và 
7 

lt hành Dai hoc liên thông të �¡i hÍc 
2,0 n�m 

8 Quan trË khách s¡n (v�n b�ng 2). 

9Marketing
2. Doi tugng dyr tuyên 

-He Dai hÍc liên thông të Trung cap xét tuyên vÛi thí sinh có b�ng tôt nghiÇp Trung 

cáp các ngành theo quy dih cùa BGD&DT v/v tuyên sinh �ào t¡o liên thông.

- He Dai hÍe liên thông tù Cao �§ng xét tuyên vÛi thí sinh có b£ng tÑt nghiÇp Cao 

d¯ng các ngành theo quy �Ënh oça BGD&DT v/v tuyên sinh dào t¡o liên thông 

He Dai hoc liên thông të �¡i hoe xét tuyên vói thí sinh có bàng tôt nghiÇp �¡i hÍc 
các ngành theo quy dinh cça BGD&DT v/v tuyên sinh �ào t¡o liên thông. 

3. Phát hành và nÙp d�ng ký dy tuyên. 

Phong Dào t¡o, Truong Dai hÍo Tây Nguyên, S6 567 Lê Duân, thành phÑ Buôn 
Ma Thuot, tinh �ák Lák. Sô diÇn tho¡i: 0934 808 998 (chuyên viên Ph¡m Thanh Th 



- Phát hành và nÙp ��ng ký du tuyên tië ngày có thông báo. 

4. Thoi gian xét tuyên.

Xét tuyên �ot tháng 03/2022 
5. Các thông tin chi tiêt liên hÇ 

Phong Dào t¡o, Truong �ai hÍc Tây Nguyên, Sô 567 Lê Duân, thành phô Buôn 
Ma Thuot, tinh �äk L�k. Sô dien tho¡i: 0934 808 998 (chuyên viên Ph¡m Thanh The). 

- Trung tâm �ào t¡o và Bôi duông Truong �¡i hoc Nha Trang S6 02 Nguyên �inh 
Chiêu, Tp. Nha Trang, tinh Khánh Hôa - �iÇn thoai: 0258.2220913.

TL. HIEU TRUÖNG
9 AOgUNG TÅM Noi nhân: DUC 

TRUON BÓI DUÕNG
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Bi uang Thinh 

Truong �HTN; 
- Luu: VT, �HNT. 


