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TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG 
 

Số: 11 /TB-CĐVĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng chính quy 

năm 2022 
 

 

Trường Cao đẳng Viễn Đông (CDV) thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên 

Cao đẳng chính quy, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp ngành Quản trị Du lịch Lữ 

hành, Hướng dẫn viên Du lịch, Quản trị Nhà hàng – Khách sạn, Quản trị Nhà hàng, 

Quản trị Khách sạn và các ngành thuộc khối ngành Kinh tế, Dịch vụ (đã tốt nghiệp 

THPT hoặc tốt nghiệp THCS + hoàn thành chương trình văn hóa theo quy định 

công văn số 2619/BGDĐT-GDĐH ngày 23/06/2017) 

2. Ngành nghề đào tạo: 

- Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch – Lữ hành, mã ngành: 6810201 

- Ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn ,       mã ngành: 6810101 

3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 

4. Thời gian đào tạo: 1 năm – 1,5 năm 

- Sinh viên có thể tăng cường độ học tập để hoàn thành chương trình sớm hơn. 

- Lịch học và lịch thi sẽ được bố trí thời gian phù hợp đối với sinh viên. 

Lưu ý: SV sau khi tốt nghiệp Cao đẳng được tiếp tục học trực tiếp liên thông lên 

Đại học Kinh tế TP.HCM hoặc Đại học Mở ngay tại Cao đẳng Viễn Đông. 

5. Học phí: (Học phí được chia làm 2 lần đóng: khi nộp hồ sơ và đầu học kỳ 2) 
 

STT NGÀNH HỌC PHÍ 

1 Ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn 19.500.000 đ 

2 Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch – Lữ hành 19.500.000 đ 

6. Văn bằng tốt nghiệp: bằng Cao đẳng chính quy. 

7. Hồ sơ đăng ký dự thi: 

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển http://bit.ly/HosoLienthong 

- 02 bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hệ Trung 

cấp (có công chứng). 

- 02 bản sao bảng điểm Trung cấp (có công chứng). 

http://bit.ly/HosoLienthong
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KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- 01 bản sao bằng tốt nghiệp THPT (có công chứng) hoặc bằng tốt nghiệp THCS 

+ hoàn thành chương trình văn hóa theo quy định công văn số 2619/BGDĐT- 

GDĐH ngày 23/06/2017) 

- 02 ảnh màu 4x6 mới chụp chưa quá 6 tháng. 

- 02 bản photo CMND (có công chứng). 

8. Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ và học: 

- Địa điểm phát và thu hồ sơ: 

+ Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến tại: http://bit.ly/Lienthong 

hoặc nhận và nộp hồ sơ trực tiếp tại: 

=> Trường Cao đẳng Viễn Đông (Lô 2, Công viên phần mềm Quang Trung, 

P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM) 

Hoặc Trường Trung cấp Du lịch – Khách sạn SaigonTourist (23/8 Hoàng 

Việt , P.4, Q.Tân Bình, TPHCM) 

- Địa điểm học: (học viên chọn 1 trong 2 địa điểm) 

• Cao đẳng Viễn Đông - Lô 2, Công viên phần mềm Quang Trung, P.Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM 

• Trường Trung cấp Du lịch – Khách sạn SaigonTourist – 23/8 Hoàng Việt 

, P.4, Q.Tân Bình, TPHCM 

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo 

- Khai giảng: 30/03/2021 

(Thí sinh sẽ học các buổi tối trong tuần hoặc thứ 7 và chủ nhật) 

9. Thông tin liên hệ: 

Trường Cao đẳng Viễn Đông: 

Địa chỉ: Lô 2, CVPM Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP. HCM 

Điện thoại: 0966 337755 – 0933 634400 – 028 389 11111 – 028 3844 2238 

Website: www.viendong.edu.vn, email: contact@viendong.edu.vn, 

Facebook – Fanpage: Cao đẳng Viễn Đông – Trường Saigontourist 

 

Nơi nhận: 

 
- BGH; 

- Trung cấp Saigon Tourist; 

- Phòng Đào tạo; 

- Khoa QT Nhà hàng – Khách sạn; 

- Lưu TC-HC./. 
 
 

Phan Thị Lệ Thu 

http://bit.ly/Lienthong
http://www.viendong.edu.vn/
mailto:contact@viendong.edu.vn

