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ỦY BAN NIỈÂN DẤN TỈNH TRÀ VINII
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRẢ VĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hanh phúc

Số: 3319/TB-ĐHTV

Trà Vinh, ngày 18 tháng 12 năm 2018
THÔNG BÁO
về việc làm thủ tục nhập lioc

Căn cứ Quyết định số 6417/QĐ-ĐIITV ngày 07/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại
học Trà Vinh về việc công nhận trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt 2
năm 2018;
Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các thí sinh trúng tuyển đến nhận giấy báo
nhập học và làm thủ tục nhập học, cụ thể như sau:
1. Thủ tục hồ SO’ nhập học gồm:
a. 01 bản sao giấy báo nhập học (nhận bản gốc tại nơi nộp hồ sơ);
b. 01 bàn sao giấy khai sinh có chứng thực;
c. 01 bản sao chứng minh nhân dân có chứng thực;
d. 01 phiếu thông tin học viên (thí sinh tăi mẫu tại website http://www.sdh.tvu.edu.vn);
e. 02 ảnh 3x4 đựng trong bì thư ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh.
2. Học phí và hình thức thu:
a. Hoc phí đot 1:_____________________ ________________ ________________
Học phí đọt 1
STT
Ngành
Ghi chú
(VNĐ)
1

Luật dân sự và tố tụng dân sự

11.000.000

2

Luật hiến pháp và luật hành chính

11.000.000

3

Quản lý kinh tế

11.000.000

4

Quản lý giáo dục

11.000.000

5

Quản lý công

11.000.000

6

Văn hóa học

12.000.000

Có 04 đợt tỉm cho
toàn khóa học, học
phí cúc ãợt tiếp
theo Tnrờng sẽ
thông báo cụ thể.

7 Kế toán
13.000.000
b. Hình thức nộp:
+ Nộp qua máy POS (máy cà thỏ ATM). Học viên phải duy trì số dư khả dụng trong
tài khoản thẻ ATM tối thiểu bằng số tiền học phí phải nộp, mang theo thẻ ATM khi đến nộp
học phí (chấp nhận tất cả thẻ nội dịa, thẻ quốc tế: JCB, Unionpay, Visa, MasterCard và
Connect24 của các ngân hàng).
Địa điếm: Phòng Ke hoạch - Tài vụ. Trường Đại học Trà Vinh, số 126, Nguyễn
Thiện Thành, phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 02943.855.549.
+ Nộp qua tài khoản số: 7400211000777 tại Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Trà Vinh.
Chủ tài khoản: Trường Đại học Trà Vinh. Khi nộp tiền ghi rõ đầy đủ thông tin: Họ tên, lớp
học, nội dung nộp.
c. Thòi gian và địa điếm làm thủ tục hồ S(Vnhập học:
+ Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/01/2019.
+ Địa điếm: Phòng Đào tạo Sau đại học (AI 1.101), Trường Đại học Trà Vinh, số
126 Nguyễn Thiện Thành, phường 5, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại:
02943.779.888

3.
Thòi gian khai giảng và ỉịch học: Lúc 13h30 ngày 13/01/2019 (lịch học thông báo
cụ thể trên website: http://sdh.tvu.edu.vnj.
Thí sinh trúng tuyến đến nhận giấy báo và làm thủ tục nhập học theo thời gian quy
định. Mọi trường hợp chậm trễ sau 15 ngày kể từ ngày ghi trong thông báo này sẽ không
giải quyết.hL
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Nơi Iiliận:
Ban Giám hiệu (b/c);
- Phòng KH - TV (p/h);
- Khoa/BM liên quan (p/h);
- Thí sinh trúng tuyển;
- Lưu: VT, ĐTSĐH.
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