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Viết bởi Bùi Thị Hồng Phúc
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Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Võ Trường Toản công bố danh sách thí sinh trúng tuyển
đại học đợt 1 năm 2018 tại Trường Đại học Võ Trường Toản. Thí sinh xem kết quả chi tiết tại
đường dẫn sau: http://vttu.edu.vn/component/diemthits2018

  

Thí sinh trúng tuyển căn cứ vào các nội dung yêu cầu về thủ tục nhập học được thể hiện chi tiết
trên giấy báo triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học (bản điện tử) để hoàn thành thủ tục nhập
học.

  

Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018  tại Trường Đại học Võ Trường Toản
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trước 17h ngày 08/08/2018 để có cơ hội nhận học bổng 100% học phí năm nhất hoặc các học
bổng khác có giá trị lên đến 15.000.000 đồng/năm học nếu hoàn thành thủ tục nhập học trước
17g00 ngày 12/08/2018; (xem thêm tại http://www.vttu.edu.vn/tin-tu
c-su-kien/tin-tuc/8844-chinh-sach-hoc-bong-va-qua-tang-danh-cho-thi-sinh-nhap-hoc-nam-201
8.html )

  

Trường có ký túc xá dành cho sinh viên. Quý phụ huynh có thể chủ động nắm bắt được thông
tin về tình hình lưu trú của con em mình nhằm kịp thời phối hợp với nhà trường trong việc định
hướng, giáo dục tư tưởng, đạo đức và lối sống lành mạnh cho sinh viên thông qua chức năng Tr
a cứu thông tin quản lý sinh viên nội trú
tại Cổng thông tin điện tử của nhà trường.

  

Để biết thêm thông tin chi tiết thí sinh và phụ huynh vui lòng liên hệ:

  

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Trường Đại học Võ Trường Toản

  

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang

  

Website:  www.vttu.edu.vn  Email:    tuyensinh@vttu.edu.vn

  

Điện thoại liên hệ: (0293) 3953 666 - (0293) 3953 222 - (0293) 3953 201 - (0293) 3953 080

  

Trân trọng thông báo./.

  

Ghi chú: Nhà trường không chịu trách nhiệm giải quyết đối với trường hợp thí sinh trúng
tuyển không hoàn thành thủ tục nhập học theo thời gian quy định.
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