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Hái Phông, ngày ,.d tháng 4 nàm 2021

THÔNG BAO
Ké hoich ti chfrc Ky thi Tuyn sinh dào tio trInh d thic si d9't 1 nãm 2021
KInh giri: Thu truông các dan vj trong toàn Trismg
D chun bj cho K' thi Tuyn sinh dào tao trInh d thac sT dçt 1 nàm 2021 cüa
Trung Dai h9c Hang hâi Vit Nam dat k& qua t&, Hiu tnthng thông báo k hoach
và giao nhim vii cho các don vj nhis sau:
1. L1ch thi tuyên sinh cao hçc
1.1. Ngày và mon thi
- Ngày 15/5/2021: Sang tp hun, Chiu thi mon Toán, Toán rôi rc.
- Ngày 16/5/2021: Sang thi các mon Co s&, Chiu thi mon Ting Anh.
1.2. Oja dim to chü'c thi: Nhà A6 - Khu Hiu BO (So 484 - Lach Tray, Lê
Chân, Hài Phông.)
2. Phn cong nhim vy
- Vin DTSDH: Lp k hoach, t chüc thc hin k' thi dung theo quy chê.
- Phông Thanh tra & DBCL: Lam danh sách niêm yt, tp hçip và d xut
danh sách can b giám sat, coi thi, this k.
- Phông TC-HC, QTTB: Bô trI phông thi, sp xp bàn gh, d9n v sinh phông
thi trong hai ngày thi và bé trI phông, thi& bj lam d dü tiêu chun theo k hoach cüa
Vin DTSDH.
- Phông Dào tio, các Khoa/Vin và các dn vj, cá nhân hin dang lam vic
tii nhà A6: Không xp ljch h9c cho các lop và ljch lam vic vào các ngày din ra k'
thi tai khu vuc nhà A6 và khu vise lam d.
- Ban Bão v: To chüc bào ye an toàn cho kr thi.
- Các Khoa chuyên mon và các do'n vj lien quan: Phi hqp vi Vin DTSDH
d thisc hiên t& k' thi nay.
Yêu c.0 các don vj nghiêm tue thirc hin Thông báo
No'i nil 1ii:
- Nhtx trên;
- BGH;
- Li.ru: VT, Vién DTSDH.
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