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THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển chương trình  
Cử nhân Công nghệ Thông tin hệ từ xa đợt 2 năm 2021. 

 
Hiện tại, do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều khu 

vực, địa phương còn khó khăn trong di chuyển, sao y công chứng và nộp hồ sơ. 

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, 

ĐHQG-HCM thông báo đến các bạn thí sinh dự tuyển chương trình cử nhân công nghệ 

thông tin đợt 2 năm 2021 thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển bản giấy có sao y công 

chứng như sau: 

1. Thời gian nộp hồ sơ bản giấy: Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 15/11/2021; 

2. Tiêu đề bì thư: Thí sinh ghi rõ theo nội dung sau: Hồ sơ dự tuyển cử nhân 

CNTT TXQM đợt 2 năm 2021 – CITD. 

3. Địa điểm nhận hồ sơ bản giấy: Thí sinh gửi bưu điện hoặc chuyển phát nhanh về 

địa chỉ Trường Đại học Công nghệ Thông tin, khu phố 6, phường Linh Trung, 

thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Lệ phí xét tuyển: Thí sinh gửi kèm trong hồ sơ bản giấy hoặc chuyển khoản về: 

Tên tài khoản: Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin 

Số tài khoản: 007 100 352 5391 

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) - Chi nhánh Kỳ Đồng. 

Nội dung nộp tiền: Sinh viên nộp ghi rõ nội dung nộp tiền như sau: 

“Lệ phí xét tuyển TXQM2021 - Họ và tên - Số CMND/CCCD” 

Ví dụ: Lệ phí xét tuyển TXQM2021-Nguyễn Văn A-012345678) 

Trong quá trình nộp hồ sơ, thí sinh dự tuyển có thắc mắc có thể liên hệ hotline 

0865.58.48.79 hoặc qua địa chỉ mail citd@uit.edu.vn. 

Trân trọng./. 
 
Nơi nhận: 
- Thí sinh dự tuyển hệ đào tạo từ xa; 
- Lưu HCTH. 
 
 

GIÁM ĐỐC 
  

(đã ký) 
 

Lê Đức Thịnh 
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