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THƯ MỜI 

V/v tham gia cuộc thi “Chuyên viên Tài chính – Ngân hàng”  

Lần 3 năm 2014 

Kính gửi:............................................................................................. 

Lời đầu tiên Ban Tổ Chức cuộc thi chuyên viên Tài chính – Ngân hàng lần 3 năm 

2014 xin trân trọng gửi đến Quý Khoa lời chúc sức khỏe và thành đạt.  

Trong học kỳ 2 năm học 2013 - 2014, Khoa Tài chính – Ngân hàng có kế hoạch tổ 

chức Cuộc thi Chuyên viên Tài chính – Ngân hàng với mục đích tạo ra sân chơi lành 

mạnh cho sinh viên được giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Thông qua cuộc thi sẽ mang đến cho 

sinh viên thêm nhiều kiến thức bổ ích thuộc lĩnh vực kinh tế đặc biệt là chuyên ngành Tài 

chính– Ngân hàng, từ đó phát hiện được những chuyên viên Tài chính – Ngân hàng trong 

tương lai và tạo ra cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường. 

Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến ngày 18/03/2014 

Thời gian thi: 
 

- Vòng sơ loại 1 và 2: Bắt đầu lúc 8:00 - Thứ 5, ngày 20 tháng 03 năm 2014  

- Vòng chung kết: Bắt đầu lúc 8:00 - Thứ 7, ngày 29 tháng 03 năm 2014  
Địa điểm: 

- Vòng sơ loại 1 và 2: Phòng máy cơ sở 1 – Cơ sở 1- Trường Đại học Lạc Hồng 

- Vòng chung kết: Giảng đường A301 – Cở sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng 

Đối tượng dự thi: 

 

Sinh viên thuộc khối ngành kinh tế, đăng ký theo nhóm (gồm 3 

thành viên/nhóm) 

 

Mẫu đăng ký dự thi:  

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Sinh viên vào trang website của Khoa Tài chính – Ngân hàng  

để tải về  

Văn phòng Khoa TC-NH (B201), CS1, Điện thoại:  061 3952923 

Ban tổ chức kính mong Quý Khoa thông báo đến toàn thể sinh viên để đăng ký tham gia./. 

Chân thành cảm ơn. 

   TM. BAN TỔ CHỨC  


