
 

  
  

THÔNG BÁO 

Về việc hỗ trợ các khóa lớp tổ chức họp mặt tại Cơ sở II 

 

Nhằm hướng đến chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Cơ sở II Trường Đại học 

Ngoại thương tại Tp. Hồ Chí Minh, đồng thời tạo điều kiện cho các khóa lớp cựu sinh 

viên, cựu học viên tốt nghiệp từ Cơ sở II thuận tiện trong việc lựa chọn địa điểm để tổ 

chức giao lưu, họp mặt, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương thông báo về việc hỗ 

trợ các khóa lớp tổ chức họp mặt tại Cơ sở II như sau: 

1. Các nội dung hỗ trợ 

- Hội trường (có sức chứa từ 50 chỗ đến 160 chỗ) 

- Tiện ích: Máy chiếu (1 số phòng có bố trí màn hình LED), máy lạnh, âm thanh, 

nước uống (nóng/lạnh) 

2. Cách thức đăng ký 

- Các khóa/ lớp có nhu cầu vui lòng gửi đăng ký đến email Ban Truyền thông & 

Quan hệ Đối ngoại: ttqhdn.cs2@ftu.edu.vn với những thông tin như sau: 

+ Tên chương trình: 

+ Khóa lớp: 

+ Thời gian (ngày/ giờ): 

+ Số lượng người tham dự: 

+ Yêu cầu về hội trường: 

+ Các đề xuất khác (nếu có): 

+ Thông tin người liên hệ: 

- Cơ sở II sẽ xem xét, tạo điều kiện, hỗ trợ cho các khoá lớp cựu sinh viên, cựu 

học viên tuỳ thuộc vào điều kiện và tình hình của Cơ sở II tại thời điểm đăng ký. Ban 

TT&QHĐN sẽ liên hệ với cựu sinh viên, cựu học viên sau khi nhận được đăng ký.  

- Mọi thông tin cần hỗ trợ, Quý Anh/ Chị cựu sinh viên, cựu học viên liên hệ: 

Chuyên viên Nguyễn Thị Khánh Ly – Ban Truyền thông & Quan hệ Đối ngoại 

(Số điện thoại: 0907181363 – Email: nguyenthikhanhly.cs2@ftu.edu.vn) 

* Hoạt động hỗ trợ này hoàn toàn không thu phí. 

                                                                              Trân trọng thông báo./. 
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