
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ 

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phối hợp với các 

Trường có đủ điều kiện đào tạo cấp bằng Thạc sỹ tuyển sinh lớp đào tạo trình độ 

Thạc sỹ  cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có nhu cầu. Nội dung 

cụ thể như sau: 

1. Chuyên ngành tuyển sinh đào tạo:  

- Quản lý kinh tế 

- Tài chính ngân hàng 

- Quản trị kinh doanh 

- Luật kinh tế 

2. Hình thức và thời gian đào tạo 

- Hình thức đào tạo chính quy, kết hợp học trực tiếp tại giảng đường với học 

online qua phần mềm đào tạo.  

- Thời gian: 24 tháng trong đó thời gian học là 18 tháng, làm luận văn tốt nghiệp 

6 tháng  

3. Hồ sơ tuyển sinh 

- Đơn xin dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ  

- Bản sao có chứng thực bảng điểm và bằng tốt nghiệp đại học 

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập  

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc thủ trưởng cơ 

quan công tác. Ảnh trên sơ yếu lý lịch phải có dấu giáp lai 

- Bản sao công chứng hợp pháp về đối tượng ưu tiên 

- Các giấy tờ khác và lệ phí tuyển sinh 

4. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và khai giảng 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 28 tháng 6 năm 2021  

- Thời gian thi (dự kiến): Tháng 9 năm 2021 

- Thời gian khai giảng (dự kiến): Tháng 10 năm 2021 

5. Hình thức tuyển sinh:  Thi tuyển 

- Các môn: Môn cơ bản, môn cơ sở ngành và ngoại ngữ 



- Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh (theo khung năng lực 6 bậc giành cho Việt Nam) 

- Thí sinh có năng lực Tiếng Anh thuộc một trong các trường hợp sau thì được 

miễn thi ngoại ngữ: 

 Có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh 

 Có bằng đại học, thạc sỹ, tiến sỹ được đào tạo bằng tiếng Anh toàn thời gian 

ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định 

hiện hành 

 Có bằng tốt nghiệp đại học theo chương trình tiên tiến theo đề án của bộ Giáo 

dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học tại 

Việt Nam, giảng dạy bằng tiếng Anh 

 Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ qui định theo bảng dưới đây trong thời 

hạn 2 năm kể từ ngày cấp đến ngày đăng ký dự thi, chứng chỉ có giá trị quốc 

tế hoặc chứng chỉ trong nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận bằng 

văn bản 
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6. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh và tổ chức lớp 

- Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, số 193 Vĩnh 

Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội (Phòng 302 Nhà Hiệu bộ). 

- Nhận được thông báo này, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu 

đăng đăng ký đi học gửi danh sách đăng ký (theo mẫu) về địa chỉ Email 

sau: trungtamngoainguvitis@gmail.com. 

Mọi chi tiết xin liên hệ 

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

- Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương 

- Số 193 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội (Phòng 302 Nhà Hiệu bộ) 

- Số điện thoại liên hệ: 0369975333 (đ/c Thảo). 
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