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LỊCH THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ  ĐỢT 1 NĂM 2021 
 

Ngày thi Buổi  Nội dung 

24/04/2021 

Sáng 

(Từ 8h15) 

Cán bộ Ban coi thi có mặt tại phòng Hội đồng thi tập huấn 

công tác coi thi, nghe phổ biến, nhắc nhở của trưởng Ban coi 

thi, nhận túi tài liệu phòng thi. 

Sáng 

(9h00) 

Cán bộ coi thi xuống các phòng thi để làm thủ tục, xử lý sai 

sót trong đăng ký dự thi, Phổ biến quy chế thi cho thí sinh. 

Chiều  

(từ 13h15) 
Thi môn Cơ sở ngành  

25/04/2021 

Sáng 

(Từ 7h15) 
Thi môn Tiếng Anh 

Chiều 

(Từ 13h15) 
Thi môn Chủ chốt ngành   

 

Lưu ý:  -  Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 7giờ20 đối với môn thi buổi sáng, 

trước 13giờ20 đối với môn thi buổi chiều. 

              - Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ 

không được dự thi buổi thi đó. Vắng mặt một buổi thi, không được thi tiếp các buổi sau. 

                  - Cán bộ ban coi thi có mặt tại phòng Hội đồng trước 7giờ00 đối với môn 

thi buổi sáng, trước 13giờ00 đối với môn thi buổi chiều để làm thủ tục coi thi. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐT (để b/c); 
- Trưởng ban: Thư ký, Đề thi, Coi thi, Thanh tra TS 2021; 
- Thí sinh tham dự kỳ thi; 
- Website Trường; 
- Lưu: VT, ĐT.PT(2) 

   
 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Vũ Danh Tuyên  
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