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 THƯ MỜI 

Kính gửi: Ban giám hiệu các Trường Trung học Phổ thông 

 

Nhằm hỗ trợ tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp và giải đáp một cách toàn diện cho 

các em thí sinh trước kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và xét tuyển Đại học 

2022, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức: Ngày hội tư vấn 

tuyển sinh- hướng nghiệp – ngày mở lần 15, năm 2022 dành cho học sinh, các thầy, cô 

giáo và phụ huynh ở các trường THPT tới tham gia tại trường. 

Thời gian, địa điểm: 7g30’ – 11g30’ ngày 15/5/2022 (Chủ nhật) tại khuôn viên 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, số 01 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, 

TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

Kinh phí hỗ trợ: hỗ trợ tiền xe các trường THPT đưa học sinh đến trường tham gia 

với mức: 3.500.000đ/trường; 3.800.000đ/trường; 4.100.000đ/trường; 4.400.000đ/trường 

(căn cứ khoảng cách từ trường đến Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM dưới 30 km; từ 30 

đến dưới 50 km; từ 50 đến dưới 80 km; từ 80 km trở lên); hỗ trợ thầy (cô) đưa học sinh 

đến trường 300.000đ/người (mỗi trường hỗ trợ từ 1 – 3 thầy, cô). Trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chỉ hỗ trợ 1 xe/Trường THPT để chở học sinh, nếu có từ 

30 phụ huynh trở lên đi cùng thì hỗ trợ thêm 1 xe để chở phụ huynh. 

Ban Tổ chức trân trọng kính đề nghị Ban Giám hiệu trường THPT phổ biến đến học 

sinh lớp 12 có nguyện vọng tìm hiểu về các ngành đào tạo của trường ĐH SPKT TP. HCM 

(ưu tiên học sinh khá, giỏi) và tổ chức đưa các em về tham gia Ngày hội. 

Quý Trường vui lòng đăng ký tham gia tại website: sao.hcmute.edu.vn; hoặc 

Facebook: Tuyển sinh ĐH SPKT TPHCM hạn cuối vào ngày 08/5/2022; chi tiết liên hệ: 

thầy Tùng 0946.939.128 - tungnh@hcmute.edu.vn hoặc thầy Khanh 0983.621.725 – 

huukhanhch@hcmute.edu.vn hoặc thầy Thưởng 090204.3979 - thuongtt@hcmute.edu.vn. 

Hân hạnh được đón tiếp quý thầy, cô và các em học sinh./. 
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