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THÔNG BÁO 

Khảo sát tuyển sinh các lớp Thạc sĩ, Đại học VB1, VB2, liên thông hệ 

VLVH, các lớp học trực tuyến (E - Learning), các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, 

Tiếng Trung Quốc, Tiếng dân tộc Mông năm 2023. 
       

  Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-UB ngày 12/8/2004 của UBND tỉnh Lai Châu, về 

việc thành lập Trung tâm GDTX tỉnh; Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 

05/04/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động 

của trung tâm GDTX; Căn cứ Nhu cầu đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Trung 

tâm GDTX-HN tỉnh Lai Châu thông báo khảo sát tuyển sinh các lớp Thạc sĩ, lớp Đại 

học VB1, VB2, liên thông hệ VLVH, các lớp học trực tuyến (E - Learning), lớp 

bồi dưỡng ngắn hạn, tiếng Trung, tiếng dân tộc Mông năm 2023 cụ thể như sau:  

1. Ngành đào tạo, số lượng, thời gian học, đối tượng đào tạo, đơn vị liên kết 
 

TT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Số 

lượng 

Thời gian 

học 

Đối tượng 

đào tạo 

Đơn vị Liên 

kết 

I Thạc sĩ (khảo sát) 

1 Công tác xã hội  
30 đến 

50 
02  năm 

Người học có bằng 

 Đại học. 

Trường 

ĐHSPHN. 

2 Giáo dục Tiểu học 30-50 02 năm 
Người học có bằng  

Đại học. 

ĐHSP2, hoặc 

ĐHSPTN. 

3 Luật 
30 đến 

50 
02  năm 

Người học có bằng Đại 

học đúng chuyên ngành. 

Trường Đại 

học Mở  

Hà Nội, 

ĐHKTQD. 

4 Kế toán 
30 đến 

50 
02  năm 

Người học có bằng  

Đại học. 

Trường Đại 

học Mở  

 

II Đại học (tuyển sinh) 

1 

 

3 

Luật, Công nghệ 

Thông tin, Quản trị 

kinh doanh, Quản trị 

dịch vụ và Lữ hành, 

Kế toán, Tài chính 

ngân hàng, Ngôn 

ngữ anh, Ngôn ngữ 

Trung Quốc (học E - 

Learning) 

Theo 

nhu cầu 

Từ 1,5 đến 

04 năm 

Người học có bằng  

Đại học,  

 Cao đẳng, Trung cấp 

chuyên nghiệp, THPT 

hoặc BTTrH.  

Trường Đại 

học Mở  

Hà Nội. 



2 

2 Giáo dục Mầm non 80-120 
Từ 02 đến 

03 năm 
Người học có bằng Cao 

đẳng, Trung cấp đúng 

chuyên ngành.  

Trường 

ĐHSP 2, 

ĐHSP Thái 

Nguyên. 

3 Giáo dục Tiểu học 100-130 
Từ 02 đến 

03 năm 

4 Ngành Giáo dục thể 

chât 
60 

Từ 02 đến 

03 năm  

Người học có bằng Đại 

học, Cao đẳng, Trung cấp 

chuyên nghiệp hoặc 

 tương đương. 

5 Công tác đoàn đội 60 
Từ 02 đến 

03 năm  

Người học có bằng Đại 

học, Cao đẳng, Trung cấp 

chuyên nghiệp hoặc  

tương đương. 

6 Luật 80 
Từ 02 đến 

04 năm 

Người học có bằng Đại 

học, Cao đẳng, Trung cấp 

chuyên nghiệp, THPT 

hoặc tương đương. 

Trường Đại 

học Mở 

 Hà Nội. 

7 Thương Mại điện tử 78 
Từ 02 đến 

04 năm 
Trường ĐH 

Kinh tế Quốc 

dân hoặc Học 

viện tài chính. 
8 

Tài Chính Ngân 

hàng 
78 

Từ 02 đến 

04 năm 

9 Kế toán 50 
Từ 02 đến 

04 năm 

Trường ĐH 

Kinh tế Quốc 

dân. 

BỒI DƯỠNG  

1 Tiếng Trung trình độ 

HSK2  
200    3 tháng 

Cán bộ công chức, viên 

chức, người lao động 

đang công tác và làm việc 

tại tỉnh Lai Châu. 

Trung tâm 

Hán Ngữ - 

Trung Quốc. 

2 Công tác thủ quỹ  
theo nhu 

cầu 
12 tín chỉ 

Người đang làm nhiệm vụ 

thủ quỹ, kiêm nhiệm công 

tác thủ quỹ tại các cơ sở 

giáo dục Mầm non, giáo 

dục Phổ thông và GDTX. 

Học viện 

QLGD. 

3 
Giáo viên dạy môn 

Tin học và Công 

nghệ ở Tiểu học 

Theo 

nhu cầu 

Theo QĐ 

2453/BGD

&ĐT 

Theo quy định. 

Trường Đại 

học Sư phạm  

Hà Nội 2. 
4 

Giáo viên THCS dạy 

môn Khoa học tự 

nhiên 

Theo 

nhu cầu 

Theo QĐ 

2454/BGD

&ĐT 

Theo quy định. 

5 
Giáo viên THCS dạy 

môn Lịch sử và Địa 

lý 

Theo 

nhu cầu 

Theo QĐ 

2455/ 

BGD&ĐT 

Theo quy định. 

TIẾNG DÂN TỘC  

1 Tiếng Dân tộc Mông 200  2 - 3 tháng Người học có nhu cầu. 
Giáo viên Địa 

phương. 
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2. Hình thức, địa điểm đào tạo. 

- Thạc sĩ: Chính quy (địa điểm học: theo quy định). 

- Đại học: VB1,VB2, Liên thông hệ vừa làm vừa học; hình thức học trực tuyến, 

trực tiếp; địa điểm: tại Trung tâm GDTX-HN tỉnh. 

- Bồi dưỡng: Chứng chỉ; hình thức học trực tuyến và trực tiếp; địa điểm: tại 

Trung tâm GDTX-HN tỉnh. 

3. Hồ sơ tuyển sinh. 

a. Thủ tục hồ sơ tuyển sinh: 

Thí sinh dự tuyển nộp đủ hồ sơ (gồm 02 túi theo hướng dẫn trong túi hồ sơ tuyển 

sinh và theo hướng dẫn của cán bộ tuyển sinh). 

b. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến khi đủ số lượng. 

4. Địa chỉ liên hệ:  

- Website: http://laichau.edu.vn/gdtxtinh. 

- Đăng ký tuyển sinh tại Phòng Quản lý Đào tạo - Trung tâm GDTX-HN tỉnh Lai 

Châu. Địa chỉ: Phường Quyết Thắng, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu (vào các ngày, giờ 

hành chính trong tuần hoặc liên hệ SĐT: 02133.790.536, Cô Nguyễn Thị Tĩnh: 

0888.311.555; thầy Nguyễn Trần Phương: 0984.126.609; Cô Nguyễn Thị Hoa: 

0915.467.081. Địa chỉ gmail:tinhlaichau@gmail.com. nthoaqldt@gmail.com. 

tranphuong.laichau@gmail.com. 

Nhận được Thông báo này, kính đề nghị các đơn vị, các nhân thông báo rộng rãi 

đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn được biết. Những công dân 

có nhu cầu học tập các lớp trong thông báo đến đăng ký tuyển sinh theo địa chỉ trên./.                                                        
 

Nơi nhận: 
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể trong tỉnh; 

- 08 phòng GD&ĐT; 08 Phòng Nội vụ;  

- UBND TP, các huyện, thị trấn, các phường, xã; 

- Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS , THPT trong tỉnh; 

- 08 TTGDNN và GDTX các huyện;   

- Website Trung tâm; 

- Ban giám đốc; 

- Lưu: VT, QLĐT. 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thúy Huê 
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