
Thông báo khai giảng chương trình 

Ôn thi cấp tốc VSTEP Bậc 3-5  

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngoại ngữ, đặc biệt giúp quý  học viên ôn luyện 

thi đạt yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh VSTEP Bậc 3-5 cho sinh viên, học viên chương 

trình cao học hay nghiên cứu sinh, Trung tâm ĐTCĐR & PTNNL Trường Đại học 

Nam Cần Thơ sẵn sàng tổ chức các lớp học tập ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu của quý 

học viên. 

Hiện Trung tâm có các chương trình đặc biệt ôn luyện thi cấp tốc như sau: 

- Thời lượng: 75 tiết (48 tiết học với GV + 27 tiết tự học) 

- Thời gian học: 3 buổi trong tuần (2-4-6) 

- Thời gian khai giảng vào ngày: 21/11/2022 (18h15 – 21h15) 

- Hình thức học: học Trực tuyến 

- Học phí ưu đãi: 1.500.000/khóa 

❖ Chương trình ưu đãi:  

Đối với cán bộ nhân viên, giảng viên và học viên cao học Trường Đại học Nam 

Cần Thơ giảm thêm 20% học phí khóa ôn thi. 

Đối với sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ và các thí sinh tự do: 

• Giảm 5% đăng ký nhóm 3 người trở lên. 

• Giảm 10% đăng ký nhóm 5 người trở lên. 

• Giảm 15% đăng ký nhóm 10 người trở lên. 

- Địa điểm đăng ký học: Văn phòng Trung tâm Đào tạo Chuẩn đầu ra và Phát 

triển nguồn nhân lực – Trường Đại học Nam Cần Thơ (Khu C – Khu Hành chính). 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 đến 17h00, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng 

tuần. 

- Hoặc đăng ký trực tuyến tại website: https://www.nctu.edu.vn/vstep 

❖ Hình thức đóng học phí: 

Học viên nộp học phí, lệ phí thi trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch. 

Hoặc học viên nộp học phí, lệ phí thi theo tài khoản của Trường theo thông tin 

dưới đây: 

+ Tên tài khoản: Trường Đại học Nam Cần Thơ 

+ Số tài khoản: 127 000 061 801 - Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Cần Thơ. 

+ Nội dung chuyển khoản ghi: 

Đối với sinh viên, học viên DNC ghi rõ: Họ tên_MSSV/MSHV_Khóa ôn 

thi_Thời gian học. 

Ví dụ: Nguyễn Văn A_123456_Ôn AV6B_Tháng 112022 

Đối với thi sinh tự do, cán bộ, giảng viên ghi rõ: Họ tên_Số điện thoại_ Khóa ôn 

thi_Thời gian học. 

https://www.nctu.edu.vn/vstep


Ví dụ: Nguyen Van A_093.xxxxxx_On AV6B_Tháng 112022 

- Thời hạn đăng ký có thể kết thúc sớm hơn nếu số lượng đăng ký đủ và sẽ 

chuyển sang khóa học tiếp theo. 

❖ Mọi chi tiết xin liên hệ:   

- Trung tâm Đào tạo Chuẩn đầu ra và Phát triển nguồn nhân lực – Trường Đại 

học Nam Cần Thơ (Khu C – Khu Hành chính) - Số 168, đường Nguyễn Văn Cừ nối 

dài, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. 

Website: https://www.nctu.edu.vn/vstep 

Email: vstepdhnamcantho@nctu.edu.vn 

Điện thoại: 02923.798.789 – 02923. 798. 898  

Zalo: 0901. 012. 365 

Trân trọng./. 
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