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THÔNG BÁO 
Về việc tạm ngưng tiếp nhận đăng ký tuyển sinh 

ngành Tiếng Nhật trình độ cao đẳng 

 

Căn cứ quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao 

đẳng ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 và được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07/03/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp tại Trường Cao đẳng Công 

nghệ Thủ Đức ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-CNTĐ-ĐT ngày 09 tháng 02 năm 

2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức; 

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức; 

Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến ngành Tiếng Nhật; 

Căn cứ đề xuất của Trưởng đơn vị, 

Hội đồng tuyển sinh năm 2019 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức thông báo: 

1. Nhà trường sẽ tạm ngưng tiếp nhận đăng ký tuyển sinh ngành Tiếng Nhật trình 

độ cao đẳng kể từ 11g00 ngày 13 tháng 07 năm 2019. 

2. Các thí sinh đã đăng ký trực tuyến và trúng tuyển ngành Tiếng Nhật trình độ cao 

đẳng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nhập học, các khoản học phí, lệ phí và đến trường đăng ký nhập 

học trước 11g30 ngày 27/07/2019 theo quy định. 

3. Sau khi kết thúc thời gian đăng ký nhập học, nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh ngành 

Tiếng Nhật trình độ cao đẳng Nhà trường sẽ có thông báo tiếp nhận thí sinh đăng ký tuyển 

sinh ở các đợt sau theo quy định. 

Trân trọng kính chào./. 
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