BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HĐTS TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

THÔNG BÁO
(v/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp đại học chính quy năm 2020)

Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm về tái bùng phát dịch bệnh COVID - 19 tại
Đà Nẵng và một số tỉnh/thành trên cả nước, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho thí sinh, quý
phụ huynh và cộng đồng, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thương mại xin thông báo:
- Tạm thời không tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp đại học chính quy năm
2020 theo hình thức nộp trực tiếp tại Trường cho đến khi có thông báo mới,
- Trường chỉ tiếp nhận hồ sơ theo một trong 2 hình thức sau:
(1) Thí sinh chụp ảnh (hoặc scan) bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển (thí sinh ghi Số báo
danh lên góc trên cùng bên phải các giấy tờ trước khi chụp ảnh/scan), sau đó đính kèm tất
cả các file ảnh trên cùng một email và gửi một lần duy nhất theo địa chỉ email:
tuyensinh@tmu.edu.vn với tiêu đề thư: SỐ BÁO DANH_HỌ TÊN THÍ SINH_SỐ ĐIỆN
THOẠI (VD: 01234567_NGUYỄN VĂN A_0912.345.678). Hội đồng tuyến sinh Trường
sẽ phản hồi email cho thí sinh chậm nhất ba (03) ngày tính từ ngày thí sinh gửi email (thí
sinh nên ưu tiên gửi hồ sơ theo hình thức này)
(2) Nộp theo đường bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh (thời gian tính theo dấu
bưu điện)
Địa chỉ nhận hồ sơ: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thương mại, số 79 đường
Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/thí sinh/hồ sơ. Thí sinh nộp bằng hình thức chuyển
khoản theo thông tin sau:
Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Thương mại
Số TK: 21510001866884 – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV),
chi nhánh Cầu Giấy
Nội dung: Số BD-Họ tên-XTKH2020 (01234567-NGUYỄN VĂN A-XTKH2020)
Trân trọng!
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