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Viết bởi Vy
Thứ ba, 09 Tháng 6 2015 17:51

  

Kể từ ngày 08/6/2015, các sinh viên của Trường Đại học Võ Trường Toản có nguyện vọng đăng
thông báo hoặc quảng bá tiếp cận đến cộng đồng sinh viên VTTU có thể gửi thông tin về TT.
Truyền thông và CNPM để được hỗ trợ đăng tin miễn phí tại mục “Rao vặt” - Trang thông tin
"Góc sinh viên" tại website chính thức của nhà trường http://vttu.edu.vn/trang-goc-sinh-vien.ht
ml

  

Sinh viên cần sử dụng hộp thư điện tử cá nhân do nhà trường cung cấp để gửi email đề
nghị hỗ trợ đăng tin rao vặt về địa chỉ tiếp nhận truyenthong@vttu.edu.vn

  

Các tin rao vặt của sinh viên gửi email phải được trình bày lần lượt theo các nội dung như sau:

 1 / 3

trang-goc-sinh-vien.html
trang-goc-sinh-vien.html
mailto:truyenthong@vttu.edu.vn
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Tiêu đề email: Tiêu đề của thông tin đăng tải (dưới 15 từ).

  

Nội dung email:

  

1. Thông tin chi tiết về nội dung cần đăng tải (dưới 500 từ).

  

2. Hình ảnh kèm theo để minh họa (từ 01 đến 03 ảnh).

  

3. Thông tin liên hệ bao gồm họ và tên sinh viên, số điện thoại, địa chỉ liên lạc, email liên hệ
hoặc địa chỉ website.

  

Đồng thời, nội dung rao vặt của sinh viên cần đảm bảo các yêu cầu sau:

  

- Các thông tin gửi về đăng tải tại mục “Rao vặt” phải có liên quan hoặc phục vụ trực tiếp cho
nhu cầu học tập và sinh hoạt của sinh viên VTTU.

  

- Thông tin quảng bá về sản phẩm/ dịch vụ rao vặt do chính sinh viên VTTU kinh doanh hoặc
liên kết kinh doanh.

  

- Các tin rao vặt gửi về cần đảm bảo viết đúng chính tả bằng Tiếng Việt có dấu (không viết
HOA), nội dung đảm bảo độ chính xác và tin cậy của thông tin, không vi phạm thuần phong mỹ
tục và các quy định của pháp luật hiện hành.

  

- Cá nhân sinh viên gửi thông tin rao vặt hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về nội dung tin đăng tải.

  Xe tai veam  , xe tai isuzu , xe tai hino  , co bac bip  , dien dan seo  , dao tao seo  ,  http://i
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http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-isuzu.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-hino.html
http://cobacbip.net
http://hethongseo.com
http://ptl.edu.vn
http://istm.edu.vn
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stm.edu.vn
, 
http://viettien.edu.vn
, 
http://th-ongichkhiemdn.edu.vn
, 
http://icastec.edu.vn
, 
http://istnu.edu.vn
, 
http://tainangviet.edu.vn
, 
http://visa.edu.vn
, 
dich vu quan tri web
, 
dich vu dang tin
, 
ve may bay di ha noi
, 
ve may bay di da nang
, 
ve may bay di hue
, 
vé máy bay đi bangkok
, 
ve may bay di singapore
, 
ve may bay
|
xe tai veam vt200
| 
xe tải veam 2t5
| 
xe tai veam 3t5
| 
xe tai veam 4t9
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http://istm.edu.vn
http://viettien.edu.vn
http://th-ongichkhiemdn.edu.vn
http://icastec.edu.vn
http://istnu.edu.vn
http://tainangviet.edu.vn
http://visa.edu.vn
http://protextlink.com/dich-vu-quan-tri-website
http://vuadangtin.com
http://vemaybayduyduc.com/news/ve-may-bay-di-ha-noi-ve-may-bay-di-ha-noi.html
http://vemaybayduyduc.com/news/ve-may-bay-vietnam-airlines-di-da-nang.html
http://vemaybayduyduc.com/news/ve-may-bay-di-hue-ve-may-bay-di-hue.html
http://airasiasaigon.com/ve-may-bay-air-asia-di-bangkok
http://tigerairway.vn/khuyen-mai-tiger-airways-abc42/ve-may-bay-di-singapore-chi-15-usd-tiger-airways
http://vemaybayduyduc.com
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt-200-thung-mua-bat-.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt250-.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt350-.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt490-.html

