
  ĐẠI HỌC HUẾ             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Số:          /HĐTSSĐH                    Thừa Thiên Huế, ngày        tháng 4 năm 2022 
V/v gia hạn thời gian báo cáo hồ sơ 

 xét tuyển cao học đợt 1 năm 2022 

Kính gửi: Các đơn vị có đào tạo thạc sĩ 

Căn cứ tình hình tiếp nhận và xử lý hồ sơ để chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh cao 

học đợt 1 năm 2022 của các đơn vị đào tạo, Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 

2022 của Đại học Huế (Hội đồng tuyển sinh) thông báo kế hoạch báo cáo hồ sơ 

dự tuyển, gia hạn thời gian thu nhận hồ sơ dự tuyển và công tác xét tuyển cao học 

đợt 1 năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Thời gian kết thúc thu nhận và báo cáo hồ sơ dự tuyển 

- Các đơn vị tiếp tục hoàn thiện danh sách và hồ sơ dự tuyển hiện có và gửi 

Hội đồng tuyển sinh đúng theo thời gian quy định tại công văn số 02/HĐTSSĐH 

ngày 21/3/2022 của Hội đồng tuyển sinh. 

- Tiếp tục thu nhận hồ sơ bổ sung đến hết ngày 28/4/2022, lập danh sách và 

scan hồ sơ bổ sung theo quy định tại mục 1, 2 và 3 công văn số 02/HĐTSSĐH 

ngày 21/3/2022 của Hội đồng tuyển sinh, báo cáo Hội đồng tuyển sinh (qua Tổ 

thư ký Hội đồng tuyển sinh) trước 17g00 ngày 29/4/2022. 

2. Dự kiến thời gian xét tuyển: Bắt đầu từ ngày 10/5/2022. 

Hội đồng tuyển sinh đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết 

quả đúng thời hạn quy định trên./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch HĐ ĐHH; 

- Các PGĐ-Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh; 

- Thành viên Hội đồng tuyển sinh; 

- Cổng thông tin điện tử ĐHH; 

- Lưu: VT, ĐTCTSV, HĐTSSĐH, NĐP. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Quang Linh 
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