
UBND THÀNH PHỐ CAM RANH 

PHÒNG NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /NV 
V/v thông báo tuyển sinh 

hệ liên thông, văn bằng 2 hệ chính quy 

tại Cơ sở 2 Cam Ranh 

Cam Ranh, ngày       tháng 9 năm 2018 

 
 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường; 
 

 

 Phòng Nội vụ nhận được Thông báo số 244/TB-ĐHTBD ngày 15/8/2018 

của Trường Đại học Thái Bình Dương về việc thông báo tuyển sinh hệ liên thông, 

văn bằng 2 hệ chính quy tại Cơ sở 2 Cam Ranh. 

Một số thông tin cụ thể như sau: 

1. Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 15/10/2018. 

2. Ngành đào tạo: Luật, Quản trị kinh doanh, Du lịch, Ngôn ngữ Anh, Kế 

toán. 

3. Thời gian học: Tối Thứ Sáu, ngày Thứ bảy, ngày Chủ nhật. 

Các thông tin về đối tượng tuyển sinh, hồ sơ dự tuyển, địa điểm liên hệ, học 

phí và lệ phí xem chi tiết tại Thông báo của Trường Đại học Thái Bình Dương (sao 

gửi kèm theo). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thực hiện việc chuyển 

tải thông tin đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động./. 

 

Nơi nhận :                   TRƯỞNG PHÒNG 
- UBND thành phố (b/c); 

- Như trên; 

- Lưu: VT.       
 

 

 

 

 Nguyễn Văn Khanh 
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