
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TRÀ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH  

Số: 4060/TB-ĐHTV Trà Vinh, ngày 07 tháng 11 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc xác định các ngành tuyển sinh đủ số lượng tổ chức mở lớp  

và các ngành không đủ số lượng mở lớp đợt xét tuyển tháng 10 năm 2022 

 tại Trường Đại học Trà Vinh 
 
 

 

 Căn cứ thông báo số 1981/TB-ĐHTV ngày 01 tháng 6 năm 2022 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh trình độ đại học 

ngành Tôn giáo học hình thức vừa làm vừa học (tháng 10/2022); 

Căn cứ thông báo số 1982/TBTS-ĐHTV và 1983/TBTS-ĐHTV, ngày 

01 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển 

sinh liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học các ngành thuộc 

khối ngành sức khỏe và tuyển sinh trình độ đại học và liên thông trình độ đại 

học hình thức vừa làm vừa học (tháng 10/2022);  

            Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển 

của thí sinh nộp tại phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh; 

 Căn cứ vào kết quả xét duyệt của Hội đồng tuyển sinh đợt xét tuyển 

tháng 10 năm 2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các 

đơn vị chức năng liên quan thuộc Trường và thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển tại 

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau: 

I. Các ngành đủ số lượng thí sinh tổ chức mở lớp 
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1.  7140201 Giáo dục mầm non  X X   

2.  7140202 Giáo dục Tiểu học  X X   

3.  7340101 Quản trị kinh doanh    X  

4.  7380101 Luật X     

5.  7720603 
Kỹ thuật phục hồi chức 

năng 

 
 X   

Ghi chú: Dấu X các ngành đủ số lượng tổ chức mở lớp đợt xét tuyển tháng 10 năm 2022 

 



II. C6c nghnh chua tlt s6 lugng thi sinh tI6 t6 chfc mO l6p
^ l.
DOi v6i c6c ngirnh x6t tuy6n cdn l4i chua dri s6 lugng d€ t6 chtic md ldp,

Nhd truong sE b6o luu todn bQ h6 so, l0 phi x6t tuy6n vd chuy6n vdo c6c dqt xdt

tuy6n k6 ti6p trong ndm 2023 (dU kitSn dgt xdt tuy6n th:lng 4 nim 2023). Khi c6

dt sti lugng d6 t6 chric md ltrp, Trudng sE li€n hQ trr.rc ti6p d6n thi sinh.

Trong truong hqp thi sinh kh6ng bAo luu hO so vd lQ phi x6t tuy6n, thi

sinh tryc titSp tt6n Phdng Ddo tqo, Trudng D4i hqc Trd Vinh d6 nh$n l4i h6 so vd

lQ phi xdt tuytin (thoi gian tir ngiy 14 thdng 11 ndm 2022 a5n n5t ngiy 30

thing12 ndm2022).

Mgi th6ng tin chi ti6t, thi sinh vui long xem tr€n website theo dia chi

h t tp : //do ot a o. tv u. e d n v n.

KT. HrEU TRTJONG
Noi nhQn:
- BGH truong;
- Phdng: Kii hogch - Tdi vu, Khio thi, C6ng tric SV-HS;
- Cr4Lc Khoa, Vifn, Trung t6m, BQ m6n thuQc Truong;
-'lrung tim NC TUBDKH vn HTPTCD (CRCS);
- Ni6m yiit bing th6ng brio Phdng Dio t4o;
- Website Phdng Ddo tao;
- Luu: VT, DT. HDTt
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