
UY BAN NHÂN DÂN 
THÅNH PHÓ HO CHÍ MINH 

CONG HOÀ X HQI CHn NGH*A VIET NAM 
DÙc lâp-Ty do- Hanh phúe TRUONG �AI HOC SÅI GÓN 

S6:366 / DHSG-TTHTSV Thành pho Hô Chi Minh, ngày A8 tháng (Wnäm 2022 
V/v ho trg triên khai thông báo 

tuyên sinh �ào t¡o trinh dÙ th¡c s+, 
tiên s+khé� 22.1 n�m 2022 

SO GIAO DUC VÀ DÀO TAO SOC TRÂNG| 

So:.k.H.... Kính güri: Quý co quan. DEN Neay:.2.02 

Loi day tiên, Trurong �ai hÍc Sài Gòn xin gui tói Quý L�nh d¡o co quan 

**~***************** 

Chuy en:.. ***************** 

Toi chào trân trong và lÝi chúc séc khöe, thành công. 
Truong Eai hÍc Sài Gòn là co sß giáo dåc �¡i hÍc công lâp trre thuÙc 

Uy ban nhân dân Thành phÑ Hò Chí Minh, duoc thành lp theo Quyêt dËnh 
sô 478/QÐ-TTg ngày 25/04/2007 cça Thç tuóng Chính phú. Nhà truông dang triên 
khai �ào tao 05 chuyên ngành trinh �Ù tiên s+, 12 chuyên ngành trinh �Ù th¡c s+, 
38 chuyên ngành trinh �Ù d¡i hÍc các hÇ chính quy và vëa làm vua hÍc, vói 
måc tiêu dào t¡o nguôn nhân lyc chât luong cao �áp úng nhu câu cça thË truong 
lao �ong t¡i Thành phô Hô Chí Minh nói riêng, cå nuóc nói chung. 

Hiên nay, Nhà trurong dang tô chéc tuyên sinh �ào t¡o trình �Ù th¡c s+, tiênsT 
khóa 22.1l n�m 2022 (Thông báo �inh kèm). 

Truòng D¡i hÍc Sâi Gôn kính mong Quý co quan t¡o �iêu kiÇn, hô trg 
Nhà truong triên khai thông báo này tÛi cán bÙ, công chúc, viên chúc, 
nguroi lao �Ùng trong co quan tham gia hÍc tp, nâng cao trình dÙ chuyên môn 
nghiêp vu t¡i Truong. 

Trân trong cåm on./.43 

Noi nhan: 
- Nhu trên; 

- Luu: VP, TTHTSV, TN.(750). 
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