
        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           
 

ĐƠN XIN XÉT TUYỂN 
HỌC LỚP CỬ NHÂN LIÊN KẾT QUỐC TẾ 

(Năm học 2018 - 2019) 
 
 

                                   Kính gửi:  - Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Thƣơng mại 
     - Khoa Đào tạo quốc tế 
 

      1.       Họ và tên thí sinh :  ...................................................... . Nam   Nữ  

          Sinh ngày: ........... ...tháng  .............  năm ......................Nơi sinh:  .............................. ............ 

      Đối tượng ưu tiên:...........................................................Khu vực:............................................. 

      Số báo danh thi tốt nghiệp THPT quốc gia:................................................................................ 

Địa chỉ gửi giấy báo trúng tuyển:................................................................................................  

         ..................................................................................................................................................... 

         Email:......................................................Điện thoại di động (bản thân)...................................... 

Điện thoại cố định ..................................Điện thoại di động (bố hoặc mẹ).................................. 

2.      Sau khi nghiên cứu thông báo tuyển sinh của Nhà trường, em xin được đăng ký xét tuyển 
vào lớp: 

                  Cử nhân thực hành, chuyên ngành 

 Quản trị du lịch và dịch vụ (đào tạo bằng tiếng Anh)                     

 Khởi nghiệp (đào tạo bằng tiếng Anh)         

 Quản trị Marketing & Phân phối (đào tạo bằng tiếng Anh)     

 Quản trị Marketing & Bán hàng (đào tạo bằng tiếng Anh)      

 Ngân hàng - Tài chính (đào tạo bằng tiếng Anh)       

 Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm (đào tạo bằng tiếng Anh)                   

 Quản trị Tổ chức – Chuyên sâu Quản trị dự án (đào tạo bằng tiếng Anh)   

 Quản trị Tổ chức – Chuyên sâu Quản trị nhân sự (đào tạo bằng tiếng Anh)   

 Quản trị du lịch và dịch vụ (đào tạo bằng tiếng Pháp)      

 Quản trị Tổ chức – Chuyên sâu Quản trị nhân sự (đào tạo bằng tiếng Pháp)   

 

3.     Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Thương mại – Cơ sở Hà Nội (79, Hồ Tùng Mậu, Hà Nội) 
 

Em xin chân thành cảm ơn! 

                                                                            Hà Nội, ngày ...... tháng ....... năm 2018 

                  Người làm đơn ký tên 
 

 

Hồ sơ xét tuyển bao gồm: 

- Đơn xin xét tuyển (theo mẫu này) 

- Lệ phí xét tuyển: 500.000 VNĐ 
 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Khoa Đào tạo quốc tế - Phòng D106 - Đại học Thương mại – 79, Hồ Tùng Mậu, Hà Nội 

ĐT: 0929481117      Emai: tuyensinh.dhtm@gmail.com          Website: http://dtqt.tmu.edu.vn 

mailto:tuyensinh.dhtm@gmail.com

