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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM  

BẮC GIANG 

Số:         /TB-ĐHNLBG-TNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày       tháng 02 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Tuyển sinh Đại học liên thông (từ trung cấp, cao đẳng và đại học khác ngành),  

hình thức vừa làm vừa học năm 2022 

Ngành Quản lý đất đai, ngành Quản lý tài nguyên và môi trường  

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang thông báo tuyển sinh liên thông 
đại học (từ trung cấp, cao đẳng và đại học khác ngành) hình thức vừa làm vừa học ngành 

Quản lý đất đai , ngành Quản lý tài nguyên và môi trường năm 2022, phối hợp thu hồ sơ 

tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ - Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể 

như sau: 

1. Bậc đào tạo, phương thức tuyển sinh, thời gian đào tạo 

TT Bậc đào tạo 
Phương thức  

tuyển sinh 

Thời gian  

đào tạo 

1 Liên thông Trung cấp - Đại học Xét tuyển theo điểm trung 

bình toàn khóa bậc trung 

cấp, cao đẳng, đại học 

(Văn bằng 1) 

2 năm 

2 Liên thông Cao đẳng - Đại học 1,5 năm 

3 
Liên thông Đại học cho người đã có 

bằng đại học (Đại học văn bằng 2) 
2 năm 

2. Đối tượng tuyển sinh, hình thức đào tạo  

- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp hệ Trung cấp, Cao 

đẳng (có thể khác chuyên ngành) hoặc đã tốt nghiệp đại học ngành khác đối với thí sinh có 

nhu cầu học đại học văn bằng 2. Trường hợp người tốt nghiệp trình độ Trung cấp phải có 

bằng tốt nghiệp THPT hoặc đảm bảo đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn 

hóa trung học phổ thông theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Hình thức đào tạo: Học vào các ngày trong tuần hoặc cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật) 

tùy theo nhu cầu của người học. 

3. Hồ sơ đăng ký, thời gian nhận hồ sơ và lệ phí  xét tuyển 

3.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển 

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu); 

- Bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm (có công chứng) tương đương với cấp học 

gần nhất của thí sinh dự tuyển (đối với thí sinh dự tuyển liên thông từ trung cấp nộp 

kèm theo bằng hoặc học bạ THPT bản sao có công chứng); 

- Bản sao có công chứng giấy khai sinh; 

- Bản phô tô chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; 

- 02 ảnh chụp chân dung, kích thước 4x6 cm; 
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- Bản sao có công chứng các giấy tờ sau (nếu có): bằng trung cấp/cao cấp/cử nhân lý 

luận chính trị; chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản/bằng tốt nghiệp trình độ 
trung cấp trở lên ngành tin học/công nghệ thông tin; chứng chỉ tiếng Anh IELTS 4.5 điểm, 

TOEFL ITP 450 điểm, TOEFL IBT 45 điểm, TOEIC 450 điểm trở lên, chứng chỉ B1 trở 

lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc bằng tốt nghiệp trình độ 

trung cấp trở lên chuyên ngành Tiếng Anh. 

Lưu ý: Toàn bộ giấy tờ trên cho vào 01 túi hồ sơ ghi rõ thông tin thí sinh cá 

nhân: họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ liên hệ. 

3.2. Thời gian nhận hồ sơ, xét tuyển và khai giảng 

- Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 29/4/2022. 

- Thời gian xét tuyển hồ sơ và khai giảng (dự kiến): Tháng 5/2022. 

4. Địa điểm nhận hồ sơ và liên hệ 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tuyển sinh, Trường Cao đẳng Nông nghiệp   Nam 

Bộ - Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh.  

+ Địa chỉ: Số 511, An Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

+ Điện thoại liên hệ: 0984.915.541 (Thầy Nguyễn Thanh Hiền). 

Hoặc:  

- Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang. 

+ Địa chỉ: Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

+ Điện thoại: 0204.3674.522 hoặc 0915.538.066 (TS. Nguyễn Văn Bài)./. 

 

Nơi nhận: 
- BGH, CT HĐT; 
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; 
- Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ; 
- Lưu: VT, TNMT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

                     Mai Thị Huyền 
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