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THÔNG BÁO 
Về việc thu thập thông tin cựu học sinh, sinh viên và  

cựu học viên Cao học, Đào tạo Từ xa 
 

Kỷ niệm 26 năm thành lập và phát triển Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí 
Minh (15/6/1990 – 15/6/2016), tiền thân là Viện Đào tạo Mở rộng II – Đại học Mở Bán 
công Thành phố Hồ Chí Minh; 

Nhằm giúp nhà trường có thêm thông tin và đẩy mạnh công tác cựu sinh viên; 
nhằm tạo kênh thông tin liên lạc giữa nhà trường và lực lượng cựu học sinh sinh viên, 
cựu học viên; tạo sự gắn kết các thế hệ cựu học sinh sinh viên, cựu học viên với nhau.  

Phòng Công tác Sinh viên đã thiết kế Phiếu thu thập thông tin cựu học sinh 
sinh viên và cựu học viên, nhà trường rất mong các Anh/ Chị cựu học sinh sinh viên và 
cựu học viên dành chút thời gian để cung cấp thông tin cá nhân. 

Đối tượng thực hiện: Là cựu học sinh sinh viên, cựu học viên đã tham dự các 
khóa học và tốt nghiệp tại Trường từ năm 1990 đến nay. 

Các Anh/ Chị vui lòng vào link sau để thực hiện việc cung cấp thông tin: 
http://goo.gl/forms/WMcIjDHk0S9112qs1 

Chân thành cảm ơn các Anh/ Chị cựu học sinh, sinh viên và cựu học viên, rất 
mong các Anh/ Chị quan tâm. 

Trân trọng. 
 
  TRƯỞNG PHÒNG 
  (Đã ký) 
 
 
  Tạ Thị Lan Anh 
 
  

Nơi nhận: 
- Thầy Nhân “để báo cáo”; 
- Các Khoa “để phối hợp thực hiện”; 
- Lưu: VT. 


