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Kính chào quý thầy cô, qúy vị phụ huynh và các bạn sinh viên than mến,  

Dear Hoa Sen University lecturers, parents and student friends, 

 

Nhân dịp kết thúc năm học đầu tiên của khóa đầu tiên, ngành Quản trị Công nghệ Truyền thông sẽ tổ 
chức một buổi báo cáo kết quả học tập với chi tiết như sau: 

As the first year of the Media Production and Management program’s very first intake has come to its end, we’re 
honored to invite you to our first year-end celebration that will be held at: 

 

 
 
Thờigian:    10h sáng, ngày 20/07/2013 
Time:          10:00AM, 2013, July 20th  

 
Địađiểm:      Hội trường lầu 1, trường Đại học Hoa Sen 
                    93 Cao Thắng, quận 3, TPHCM. 
Venue:         Conference room, 1rst floor 
                    93 Cao Thang street, district 3, HCMC 
                    Hoa Sen University 

 

Đây là dịp để toàn thể sinh viên và giảng viên của ngành Quản trị Công nghệ Truyền thông cùng nhìn 
lại một năm học tập, chia sẻ những trải nghiệm cá nhân trong bầu không khí chân tình, thân mật. Đây cũng 
là cơ hội gặp gỡ và trao đổi thông tin giữa nhà trường và sinh viên, phụ huynh trong điều kiện ngành Quản 
trị Công nghệ Truyền thông mới phát triển và đang từng bước khẳng định. Trong chương trình, các tác 
phẩm nghe nhìn đầu tay của các sinh viên năm nhất sẽ được giới thiệu trong một không gian triển lãm và 
trình chiếu. 

This will be a precious opportunity for Media Production and Management program’s students and lecturers to 
spend time together after semesters of hard work. During this year end celebration, students’ audiovisual works will be 
also presented. 

Sự quan tâm và hiện diện của quý thầy cô, qúy vị phụ huynh và các bạn sinh viên sẽ là nguồn động 
lực để sinh viên ngành Quản trị Công nghệ Truyền thông thêm cố gắng trên con đường đã chọn. 

Your attendance is greatly appreciated and your presence will be a great honour for all of us. 

Trân trọng, 

Sincerely,  

Ngành Quản trị Công nghệ Truyền thông 

Hoa Sen Media Production and Management program 
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