
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ H ồ CHÍ MINH 

SỜ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phức

số: Ổ ff2v 7SG D Đ T -T C C B
Thông báo về tuyển sinh sau đại học của 

Trường Đại học ngoại ngữ- Đại học 
Quốc gia Hà Nội năm 2021

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày Ữ^Ị tháng 3 năm 2021

Kinh gửi:

- Trường Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận,
huyện;

- Hiệu trường các trường Trung học phổ thông;
- Hiệu trưởng các trường Trung cấp, Cao đẳng (trực thuộc Sờ);
- Thủ trưởng các đon vị trực thuộc Sở.

Sờ Giáo dục và Đào tạo nhận được Thông báo số 82/TB-ĐHNN ngày 15 tháng 01 năm 
2021 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội về tuyền sinh sau đại học năm 
2021 (đính kềm),

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ 
Đức và các quận, huyện; Hiệu trưởng các trường Trung học phồ thông; các trường Trung cấp 
và Cao đẳng; Thủ trường các đơn vị trực thuộc Sở thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức 
tham khảo và thực hiện theo nội dung thông báo của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học 
Quốc gia Hà Nội ữong trường hợp có nhu cầu đăng ký dự tuyển.

v ề  hồ sơ dự thi/dự tuyền:

1. Thời gian phát hành hồ sơ:

Đợt 1: từ 08h00 ngày 17/01/2021 đến 17h00 ngày 30/3/2021

Đợt 2: từ 08h00 ngày 26/4/2021 đến 17h00 ngày 25/8/2021

2. Địa điểm phát hành và nộp hồ sơ: Văn phòng Khoa Sau đại học (Phòng 102 nhà A3 
-  Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, đường Phạm Văn Đồng, quận cầu  Giấy, Hà Nội).

3. Đãng ký dự thi/ dự tuyển: Truy cập website: http://tssdh.vnu.edu.vn/ và thực hiện 
theo hướng dẫn. Sau đó nộp bản cứng Hồ sơ dự thi/ dự tuyền trực tiếp tại Khoa Sau đại học -  
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.

4. Thòi gian đăng ký: Đợt 1: từ 08h00 ngày 17/01/2021 đến 17h00 ngày 02/4/2021

Đe nghị Thủ trưởng các đơn vị thông tin đến công chức, viên chức thuộc thẩm quyền 
quản lý. Thỉ sình cỏ vướng mắc cần giải đáp vui lòng gọi đến số (024)-66806770 hoặc (024)-

Đợt 2: từ 08h00 ngày 26/4/2021 đến 17h00 ngày 27/8/2021

Nơi nhận:
- Như ừên (kèm TB sổ 82/TB-ĐHNN);
- Giám đốc (để b/c);
- Các phòng thuộc Cơ quan Sờ;
- Lưu: VP, TCCB.
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