
NGAN IIANG NIUÀ NUOC VIET NAM 
1OC VIEN NGAN I1ANG 

CONG IoÀ NA IIOICIU NGUÍA VIET NAM 
Doe lip- Ty do- 1lnh phúe 

So: /T3-1UVN1 li Noi, ngiy theing 10 nin 2021. 

THONG BÁO TUYÉN SINH 
Liên thông hÇ chính quy tir trinh dÙ cao d�ng 

lên trinh dÙ dai hoc n�m 2021 
lloe viçn Ngan hàng thong báo tuyén sinh liên thong tir trinh dÙ cao d�ng lên dai hÍe clhinh quy 
nam 2021 nhu sau: 

1. Döi trgng và diêu kiÇn cüa nguròi dy tuyên liên thông: 
Thi sinh dù diÁu kiÇn du thi là nhïng sinh viên dã tót nghiÇp hÇ eao d�ng chinh quy tai 
Hoc vien Ngân hàng (thi sinh chi duroe d�ng ký du thi dúng ngành dào tao). 

2. Chi tieu, nÙi dung, nguõng däm b£o chát lurong, thoi gian và hinh thúc thi tuyên: 

2.1. Chi tiêu, môn thi và hinh thirc thi tuyên: 

Hinh thrc Thoi gian
STT Ngành/ chuyên ngành Chi tiêu Mon thi tuyên 

thi thi 

LIEN THÖNG TÚ CAO DÁNG LËN DAI HOC 

ITài chinh- Ngan hàng 60

Tiêng Anh 
Tài chính-Tiên tÇ 

Trãc nghiçm| 90 phút 

Trãc nghiÇm 90 phut 
120 phút 

1 Chuyên ngành Ngân hàng 30 
Tin dung ngân hàng Tu luan

Tiêng Anh 

- Tai chinh-Tiên te 
- Tai chính doanh nghiÇp 

Trac nghiçm90 phút 
Trãe nghiçm90 phú Chuyên ngành Tài chính 30 

Tr luan 120 phút 

-Tieng Anh 
-Nguyen lý kê toán 

Ké toán tài chính 

Trãc nghiçm| 90 phút 

II Ke toán 40 Trac nghiçm 90 phút 

Tr luan 120 phút 

2.2. Noi dung thi: Theo chuong trinh dào tao cao d�ng chinh quy phù hop vói chuyen 

ngành hoc.
2.3. Ngurong däm hço chât l1rpng dâu vào: Diêm môi môn thi phài dat tù 5 diêm tro 

lên theo thang diêm 10. 

2.4. Thoi gian thi tuyên: Ngày 27+28/11/2021 tai Tru sß chinh cça Hoc viÇn Ngân 
hàng. Tu ngày 22->26/11/2021, thi sinh xem danh sách phòng thi, lich thi trên website 
hup:/www.hvnh.edu.vn. trang Tuyên sinh (Hoe viÇn không giri giây báo thi). 

3. Hô so và thú tye du thi: 

3.1. Hô so gôm có: 

Hô so du tuyên theo mâu cça Hoc viÇn (mua iai eác dja diêm dào tgo): 

Ban sao hop lÇ bäng tôt nghiÇp eao d�ng và bàng diem: 
Phicu d�ng ký du thi theo mâu cça Hoe viçn (có dán ành): 
02 anh mâu chup thco co 4 x 6 cm dê trong phong bi ghi rð ho và tën; 
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Giay chung nhan høp le doi voi các dôi trng ru tin (néu có). 2 phong bi có dán 
tem. ghi rd ten dja chi nguoi nhan. 

.2. Dia diêm và thoi gian nÙp Hi so: 

Ho so däng ky dr thi cua thi sinh nÙp tryc tiêp ho·c bang duöng buu diÇn vê dja chi: 

Phong Dào tao (phong 106 nhà A). Hoe viçn Ngân hàng. só 12 duong Chùa BÙc. qun 
Dong Da. TPlà Noi (DT: 0243.8521851). 

Thoi gian nop ho so tir 01/11/2021 dên hêt ngày 12/11/2021 (trir thir Bay, Chi nhat). 
4. To chre on tp: 

Hoe viçn Ngân hàng tô chúe huóng dân ôn thi các môn theo qui dinh. Thoi gian on thi 

dr kiên tië ngày 01/11/2021. Thi sinhcó nguyÇn vong on thi dáng ký: 
Trung tâm �ào t2o bôi duöng - Hoc viÇn Ngân hàng - Phòng 102, 103 - Nhà B1; diÇn 

thoai: 024,.3572.6385 - 024.35725645. 

5. Le phi dy thi: 

- Lê phí tuyên sinh (gôm lÇ phí d�ng ký dy thi và lê phí thi): 200.000 dông. 
- Thi sinh cân biêt thêm thông tin liên hÇ vói các dËa chi nhn hô so nêu trên. 
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