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BOSTON BUSINESS SCHOOL

- Boston Business School là một Tổ chức Giáo dục tư nhân
được thành lập vào tháng 07 năm 2004
- Boston Business School được đăng kí với Hội đồng Giáo dục
tư nhân kể ngày 20 tháng 05 năm 2010, điều khoản hợp lệ
đến ngày 02 tháng 06 năm 2015.

- Boston Business School đã hợp tác với Liên đoàn Du lich &
Dịch vụ nhà hàng - khách sạn (CTH) để đáp ứng nhu cầu
nguồn nhân lực trình độ cao ngành công nghiệp du lịch khách sạn.
- Boston Business School có cơ sở vật chất và đội ngũ nhiều
kinh nghiệm hoàn toàn đủ điều kiện đào tạo, cam kết đảm
bảo thành công cho học viên.
4

CTH - Liên hiệp Du lịch & Dịch vụ nhà hàng - khách sạn

- Liên đoàn Du lịch & Dịch vụ khách sạn-nhà hàng là một
trong những thành viên chuyên nghiệp hàng đầu của
Vương quốc Anh và đạt nhiều giải thưởng cho các trình
độ tiêu chuẩn chuyên môn.
CTH là thành viên của Liên hiệp các cơ quan đơn vị cấp
bằng, được kiểm định và xác nhận bởi hơn các tổ chức
kiểm định và 25 trường đại học của Anh & quốc tế.
- Trong 28 năm qua, CTH đã tập trung vào phát triển và
tăng giá trị cho ngành công nghiệp du lịch-dịch vụ toàn
cầu. CTH được thành lập năm 1982 với vai trò là một cơ
quan chuyên môn chuyên nghiệp tại Vương quốc Anh để
tập trung vào việc đào tạo học viên phục vụ cho các ngành
công nghiệp khách sạn và du lịch.

- CTH cung cấp từng bước phát triển trình độ quản lý dịch
vụ du lịch-nhà hang-khách sạn với giấy chứng nhận,
chứng chỉ nâng cao, văn bằng tốt nghiệp, trình độ học
viên của CTH hoàn toàn đủ điều kiện tham gia các chương trình Thạc sỹ
trong ngành.
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Các trường Đại học học viên được đăng kí
học tiếp sau khi hoàn thành khóa học
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Mẫu bằng được cấp bởi Liên hiệp Du lich & Dịch vụ khách sạn Anh quốc
- Confederation of Tourism & Hospitality
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ĐƠN VỊ TƯ VẤN
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