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Kính gửi: 

      - Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; 

      - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Văn bản số 225/CV-ĐHKTNA ngày 

27/9/2018 của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An về việc tuyển sinh liên thông 

lên cao đẳng, đại học năm 2018, với các nội dung như sau: 

1. Đối tuợng tuyển sinh: Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp trung cấp, 

cao đẳng (không phân biệt thời gian tốt nghiệp và ngành tốt nghiệp). 

2. Chuyên ngành đào tạo: Đại học Kế toán, Đại học Quản trị Kinh doanh, 

Đại học Khoa học cây trồng, Đại học Lâm nghiệp, Đại học Quản lý đất đai, Đại 

học Thú Y, Đại học Kinh tế. 

3. Thời gian đào tạo, tổ chức đào tạo và văn bằng tốt nghiệp: 

- Thời gian đào tạo:  

+ Cao đẳng lên Đại học: 1,5 năm; 

+ Trung cấp lên Đại học: 2,5 năm. 

- Tổ chức đào tạo: Học theo hình thức tín chỉ để tạo điều kiện thuận lợi 

cho sinh viên chủ động lựa chọn các môn học thời gian học, lớp học phù hợp với 

kế hoạch cá nhân. 

4. Thời gian ôn thi và thi: Sẽ có thông bảo cụ thể cho các thí sinh sau khi 

đăng ký. 

5. Điều kiện trúng tuyển: Thí sinh thi đủ 3 môn, nếu không có môn nào 

dưới điểm 5,0 (năm) theo thang điểm 10 thì được tham gia xét tuyển. Căn cứ vào 

kết quả thi tuyển sinh và chỉ tiêu đã công bố, Hội đồng tuyển sinh xác định điểm 

trúng tuyển theo ngành. 

6. Lệ phí tuyển sinh: 

- Lệ phí tuyển sinh, ôn thi và thi đầu vào: 760.000 đồng; 

- Học phí: Thu theo quy định của Nhà nước đối với trường công lập. 

7. Hồ sơ tuyển sinh: Hồ sơ tuyển sinh theo mẫu chung của trường phát 

hành gồm: 

- Phiếu đăng ký tuyển sinh theo mẫu nhà trường ban hành; 

- 02 ảnh 3x4; 



- Bản sao bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng; 

- Bản sao bảng điểm Trung cấp hoặc Cao đẳng; 

- 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ. 

8. Địa chỉ, số điện thoại liên hệ: 

- Địa chỉ: Ban tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, số 51, đường 

Lý Tự Trọng, khối 12, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;  

- Điện thoại: 02388.692.096/0989.197.184; 0918.609.949; 0917.668.568; 

- Website: http://dhktna.edu.vn  

Đề nghị Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động có nhu cầu tham gia đào tạo biết, đăng ký; gửi danh sách đăng ký theo mẫu 

về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ), trước ngày 15/10/2018./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Trường Đại học Kinh tế Nghhệ An  

- Lưu: VT/UBND,NV; 

- Gửi: Văn bản giấy và điện tử. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

Hoàng Công Lý 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hương Khê, ngày 02 tháng 10 năm 2018 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NHU CẦU ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác 
Trình độ 

chuyên môn 

Chuyên 

 ngành đạo 

Chuyên 

ngành 

đăng ký 

đào tạo 

Ghi chú 

1         

2       
  

 

                                                                                 Xác nhận của Thủ trƣởng đơn vị
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