CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p Tr do Hanh phüc

BQ GIAO THÔNG VN TAI
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Hal Phông, ngày .0.5. tháng 10 näm 2021

5./TB-DHHHVN

THÔNG BAO
V/v ti chu'c Ky thi Tuyên sinh dào tio trinh d Thtc si dçrt 2 nám 2021
KInh g1ri: Thu tru6ng các dan vj trong toàn Trung
D chun bj t& cho Ki thi Tuyn sinh dao tao trInh d Thac si dçt 2 näm 2021
cüa Nhà truO'ng, Hiu trithng phân cong nhim vi,i ci,t th cho các dan vj nhi.r sau:
1. Ké hoich t chfrc thi:
Thai gian t chtrc thi:
-

Thbi gian
23/10/2021
(Thu Bay)
24/10/2021
(ChU Nht)

Bui Chiêu

Bui Sang
Tp huân thi

Thi ToánlToán thi rac

Thi các mon Ca sâ

Thi mon Ting Anh

Dia dim th chfrc thi: Ti Nhà A6 Khu Hiu b, TrixOng DH Hang hãi Vit
Nam, s 484 Lach Tray, Lê Chân, Hãi PhOng.
2. Phân cong nhim vu
Vin DTSDH: Lp k hoach thi, t chirc thrc hin k thi dung theo quy ch.
Phông Thanh tra & DBCL: Lp và niêm yt danh sách thI sinh dir thi; t.p hçp
và d xut danh sách can b giãm sat, coi thi, thir k.
Phông TC-HC, QTTB: B trI phOng thi, ca si vt cht phiic vi thi, d9n v
sinh tai khu vrc thi trong hai ngày thi.
Phông Dào tao, các Khoa/Vin Va các don vl, Ca nhân hin dang lam vic
tai nhà A6: Không xp ljch h9c, ljch lam vic trong th?ñ gian din ra k' thi t?i khu vrc
nhà A6 và khu vixe lam d.
Ban Bão v: T chirc bão ye an toàn cho kS' thi.
Các Khoa chuyên mon và các don vi lien quail: Phi hçp vài Vin DTSD
d thrc hin tht k' thi nay.
Yêu cu các dan vj nghiem tüc th%rc hin Thông báo nay./.~-

-

-

-

-

-

-

Ncri nhân:
Nhi.r trên;
-BGH;
LLru: VT, Vien DTSDH
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