
1 

Liên kết đào tạo Việt Nam-Singapore 
CAO ĐẲNG QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG 

KHÁCH SẠN  
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NộI DUNG 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 
 

· Giới thiệu chương trình 

· Đối tượng chương trình 

· Lợi thế của của chương trình 

· Điểm tiếp cận đối tượng mục tiêu 

· Tài chính của chương trình 

· Kế hoạch triển khai chi tiết 

· Các mốc thời gian quan trọng 

 

 

T
ổng quan 

 

CƠ SỞ THỰC HIỆN 

· Hưởng ứng Mục tiêu tổng quát phát triển giáo dục đến năm 2020 của Đảng và Nhà nước: đổi 
mới căn bản và toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc 
tế; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt kỹ năng thực hành được chú trọng; đáp 
ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao; 

· Bám sát mục tiêu cụ thể trong dự thảo chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020 là 
23,5 triệu người vào năm 2015 và năm 2020 là 34,4 triệu người lao động qua đào tạo nghề;  

· Chương trình đào tạo liên kết Cao đẳng quản trị nhà hàng khách sạn của trường Quản trị 
kinh doanh Boston-Singapore đã đáp ứng nhu cầu thực tiễn ngày càng cao về chất lượng của 
thị trường lao động trong ngành du lịch, quản trị nhà hàng khách sạn tại Việt Nam. Chương 
trình được thiết kế và hỗ trợ tài chính để các học sinh, sinh viên Việt Nam có điều kiện tiếp 
cận với một nền giáo dục quốc tế hàng đầu với một chi phí hợp lý, giải quyết sự mất cân đối 
tồn tại của vấn đề đào tạo và việc làm trong xã hội ngày nay. 

· Lần đầu tiên tại Việt Nam: Chương trình cao đẳng quản trị nhà hàng khách sạn với 
70% hỗ trợ học phí và 99% cơ hội làm việc và sinh sống tại Singapore sau khi tốt 
nghiệp. 

LỢI THẾ CHƯƠNG TRÌNH 

· Đào tạo thành nghề để trở thành nhà quản lý nhà hàng khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 
· Sinh viên tốt nghiệp có một nền tảng, kiến thức vững vàng và có thể bắt đầu với vị trí quản 

lý sơ cấp tại câu lạc bộ, nhà hàng, resorts, sòng bạc... tại Singapore, mức thu nhập từ 1500 
USD/tháng (khoảng 30 triệu VNĐ) 

· Sinh viên được cấp 2 bằng đồng thời của Cao đẳng quản trị Nhà hàng khách sạn của 
TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH BOSTON SINGAPORE-BBS và HIỆP HỘI DU 
LỊCH VÀ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN của Anh-CTH 
chuyển tiếp linh hoạt sang Anh, Úc, Mỹ 

· Trong quá trình học được 100% lương thực tập, thu nhập ít nhất 500-700S$/tháng tại 
Singapore tại các nhà hàng khách sạn 4-5*. 

· Miễn phí tư vấn và hỗ trợ thủ tục nhập học, xin việc làm tại Singapore 
· Hỗ trợ chi phí ăn/ở tại Singapore với chi phí chỉ 450 S$/tháng (so với chi phí trung bình là từ 

700-1000S$) 
· Tiến độ học tập và thanh toán học phí linh hoạt 
· 99% cơ hội việc làm hấp dẫn thu nhập sau khi tốt nghiệp từ 2.000 USD/tháng 

 
GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG BOSTON BUSINESS SCHOOL 

· Chứng nhận EduTrust: chứng nhận quốc gia Singapore về tuyển sinh quốc tế 
· Liên kết với CTH (Hiệp hội Du lịch và Nhà hàng khách sạn của Anh) và BHMS (Trường 

kinh doanh và quản trị khách sạn của Thụy Sỹ) cấp bằng cao đẳng/cao đẳng cao cấp và cử 
nhân quốc tế 

· Trường có mạng lưới đối tác là các nhà hàng, khách sạn nổi tiếng tại Singapore, 99% sinh 
viên sau khi tốt nghiệp được nhận vào làm tại các cơ sở nói trên thu nhập tới 1500 
USD/tháng. Trường hỗ trợ và giúp nộp hồ sơ lên Chính phủ Singapore cấp thẻ làm việc và 
sinh sống chính thức tại Singapore  
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LỘ TRÌNH HỌC  
 

Giai đoạn 1-Học Tiếng Anh và lý thuyết tại Việt Nam-4 tháng 
· Tiếng Anh chuyên ngành 
· Tổng quan về Ngành Nhà hàng khách sạn trên thế giới  
· Ngành du lịch 
· Hoạt động khu vực tiếp đón, lễ tân  
· Hoạt động ẩm thực 
· Hoạt động khu vực buồng, bàn, phòng  
Giai đoạn 2-Học lý thuyết tại Singapore-4 tháng 
· An toàn vệ sinh Thực phẩm  
· Tiếp thị du lịch và khách sạn  
· Hoạt động kinh doanh trong nhà hàng khách sạn  
· Tài chính trong nhà hàng, khách sạn, du lịch 
· Hoàn thiện và phát triển cá nhân 
Giai đoạn 3-Thực tập hưởng 100% lương-6 tháng 
· Sinh viên nhận được 500-700 Singapore $ tại các nhà hàng, khách sạn 4-5* tại Singapore. Chương trình 

được Bộ Lao động Singapore công nhận.  
· Sau khi kết thúc kỳ thực tập, sinh viên đạt tiêu chuẩn sẽ tiếp tục được ký hợp đồng lao động để làm việc 

chính thức tại Singapore thu nhập trung bình từ 1500 USD/tháng 
BẰNG CẤP ĐẠT ĐƯỢC 

· Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được nhận 2 văn bằng: 
· Bằng  cao đẳng của BBS 
· Bằng cao đẳng của CTH- Hiệp hội Du lịch và Nhà hàng khách sạn của Anh (điều kiện để sinh viên có 

thể liên thông đại học tại Vương quốc Anh). 
· Sau khi tốt nghiệp chương trình Diploma, các bạn tiếp tục học chương trình Advanced Diploma mà 

không cần  thi liên thông. 

THỜI GIAN VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC 
· Tổng cộng: 14 tháng  
· 4 tháng tại Việt Nam: Học Tiếng Anh và 05 môn học  
· 4 tháng tại Singapore: Học 5 môn học  
· 6 tháng đi thực tập hưởng lương tại Singapore 
·  

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 
· Học sinh tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương/hoặc có 3 năm kinh nghiệm làm việc 
· Không  yêu cầu đầu vào Tiếng Anh 
· Không  yêu cầu chứng minh tài chính 

HÌNH THỨC TUYỂN SINH 

· Xét tuyển theo học bạ PTTH và bằng tốt nghiệp PTTH hoặc theo kết quả thi tuyển sinh Đại học cao 
đẳng năm 2011 

 
MỤC TIÊU TUYỂN SINH 2012 

· 3 kỳ khai giảng: tháng 5, tháng 8, tháng 12 năm 2012 
· Số lượng học viên tuyển sinh: 90 học viên trong năm 2012 
· Tuyển sinh toàn quốc 

HỒ SƠ TUYỂN SINH 

· Phiếu đăng ký 
· Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (bản sao) 
· Học bạ (bản sao) 
· 02 ảnh 3X4, 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ 
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Chi phí khóa học 
USD 

VND (tạm 
tính)  

Phí ghi danh 205  4,305,000    

Học tiếng Anh (nếu không có đủ điểm 
IELTS hoặc TOELF)-2 tháng 300 6,300,000 

  

 

Học phí chuyên ngành 3700     77,700,000   

Phí môn học lý thuyết          500          
                             

10,500,000         nộp khi nhập học 

Học 5 môn học tại Việt Nam-2 tháng 1200  25,200,000   nộp khi nhập học 

Học 6 môn và  thực tập tại 
Singapore-10 tháng 2000  42,000,000  

nộp trước khi sang 
Singapore 

Tài liệu, bảo hiểm và khám sức khỏe, đồng 
phục, thẻ, phí đi thực tập tại Singapore 1200  25,200,000  nộp tại Singapore 

TỔNG CỘNG 5405 113,505,000  

Một số chi phí khác tham khảo 

 

Ăn và ở tại Singapore 600-700 S$/tháng Được hỗ trợ trọn gói 450 S$/tháng (30 triệu VNĐ/4 tháng) 

Ăn và ở tại Hà Nội 3 triệu-5 triệu/tháng  

e
 

TÀI CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH 
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LIÊN HỆ 

TRUNG TÂM HÕ TRỢ ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC 

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 

12-14 Lê Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 

 

VIỆN NGHIÊN CỨU HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN  

NGUỒN NHÂN LỰC 

 

Địa chỉ: Phòng 302 - Nhà C, 285 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà 
Nội 

Điện thoại: 04.3 9958993                              Fax: 04.3 7822664 


