
UBND HUYỆN THANH CHƯƠNG 

TRUNG TÂM GDNN-GDTX 

 

Số:     /TB - TTGDNN - GDTX 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Chương, ngày     tháng 4 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ  đợt 1 năm 2022 

 

Căn cứ Thông báo số 51/TB-ĐHV ngày 28 tháng 3 năm 2022 về việc tuyển 

sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022 của Trường Đại học Vinh; 

Căn cứ Công văn số 336/ĐHV -  SĐH ngày 05 tháng 4 năm 2022 về việc 

tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2022 của Trường Đại học Vinh gửi 

đến UBND huyện Thanh Chương; 

Căn cứ Công văn số 771/UBND - NV ngày 20 tháng 4 năm 2022 của 

UBND huyện Thanh Chương chuyển tiếp Công văn số 336/ĐHV -  SĐH ngày 05 

tháng 4 năm 2022 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2022, 

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Thanh Chương phối hợp, liên kết Trường Đại 

học Vinh thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ các chuyên ngành đào tạo như sau: 

1.CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH : THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH TẾ, 

QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH 

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG 

NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG  

2.1. Đối với định hướng nghiên cứu 

- Chương trình đào tạo: học viên hoàn thành 15 học phần (môn) theo khung 

chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu.  

- Học viên hoàn thành luận văn tốt nghiệp. 

2.2. Đối với định hướng ứng dụng  

- Chương trình đào tạo: học viên hoàn thành 15 học phần (môn) theo khung 

chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng ứng dụng. 

- Học viên hoàn thành luận văn tốt nghiệp (thực tập + đồ án tốt nghiêp = 

luận văn). 

3. ĐIỀU KIỆN NGOẠI NGỮ  

- Bằng đại học ngoại ngữ, hoặc bằng đại học ngành có CTĐT. 

- Bằng đại học trở lên của ĐHV không quá 2 năm. 

- Chứng chỉ ngoại ngữ B1 trở lên còn hiệu lực. 

Lưu ý: Trường ĐHV tổ chức thi B1 cho học viên trước 15 ngày xét tuyển. 

4. THỜI GIAN, QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÀO 

TẠO 

- Thời gian: 18 đến 24 tháng 

- Quy trình đào tạo: học viên học các học phần thạc sĩ (15 HP trong khoảng 

1 -1,5 năm, sau đó làm luận văn thạc sĩ (6 tháng). 

- Phương thức đào tạo: trực tiếp kết hợp trực tuyến.   

 



5. CÁCH LÀM HỒ  SƠ, NẠP HỒ SƠ 

- Mẫu hồ sơ: theo phụ lục thông báo tuyển sinh 

- Nạp hồ sơ: 2 cách: 

       + Nạp hồ sơ online tại https://tuyensinhsdh.vinhuni.edu.vn/ 

       + Nạp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện 

         Địa chỉ: Khối 4A,Thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương 

         Điện thoại: 02388 506 888 hoặc  0961.387.666 

- Thời gian: Nạp hồ sơ trước ngày 05/5/2022 (nếu phải học bổ túc kiến thức 

thì nạp hồ sơ trước 28/4/2022) 

6. THỜI GIAN NHẬP HỌC VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 

- Phương thức tuyển sinh: XÉT TUYỂN  ( từ 16/5 - 25/5/2022) 

- Thời gian nhập học: dự kiến 10/06/2022 

7. HỌC PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

Theo quy định hiện hành. 

8. ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC HỌC  

Khóa học kết hợp theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, học vào các ngày 

thứ 7 và chủ nhật.  

 Một số học phần phải học trực tiếp, trường Đại học Vinh sẽ kết hợp với 

Trung tâm tổ chức học phù hợp để tạo điều kiện tốt nhất cho học viên.  

Nhận được thông báo này, kính đề nghị Chủ tịch các xã, thị trấn, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện quan tâm, phối hợp triển khai đến cán bộ, 

công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình để khóa học khai giảng đúng thời 

gian quy định. Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ trên./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện ( để b/c); 

- UBND các xã, thị trấn ( để p/h); 

- Các cơ quan, đơn vị trong huyện; 

- Các trường MN,TH,THCS,THPT; 

- CB, công chức, VC trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT. 

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Phan Thị Anh Đào 
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