ĐẠI HỌC HUẾ
HĐ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO
Chấm phúc khảo cho thí sinh dự thi
Kỳ thi tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2019 tại Đại học Huế

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo hiện hành;
Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học của Đại học Huế sẽ nhận đơn xin chấm
phúc khảo bài thi cho những thí sinh đã dự thi kỳ thi tuyển sinh Cao học lần 1
năm 2019 tại Đại học Huế có yêu cầu.
- Thời gian: từ ngày 18/4/2019 đến hết ngày 02/5/2019.
(Nếu thí sinh gửi theo đường thư tín thì ngày nộp đơn căn cứ theo ngày trên
dấu bưu điện)
- Lệ phí chấm phúc khảo: 200.000đ/1 môn
(Hồ sơ hợp lệ nếu đã nộp đầy đủ lệ phí chấm phúc khảo)
- Địa điểm nhận đơn: Đơn xin chấm phúc khảo gửi đến Hội đồng Tuyển
sinh Sau đại học Đại học Huế theo địa chỉ:
Ban Đào tạo - Đại học Huế, số 04 Lê Lợi - TP Huế (tầng 3).
Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại 0234.3833578

TL. CHỦ TỊCH
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG

QUYỀN TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO
TRẦN TRUNG HỶ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO
Kính gửi: Hội đồng TS Sau đại học lần 1 năm 2019 của Đại Học Huế
Tôi tên là: .......................................................................................
Ngày tháng năm sinh: .....................................................................
Nơi sinh: .........................................................................................
Số báo danh dự thi: ........................................................................
Chuyên ngành dự thi Cao học: .......................................................
Trường đăng ký dự thi: ...................................................................
Địa chỉ liên lạc để gửi giấy báo kết quả chấm phúc khảo:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Số điện thoại liên hệ (nếu có): .................................................................
Tôi viết đơn này gửi tới Hội đồng tuyển sinh Sau đại học lần 1 năm 2019
của Đại học Huế xin được chấm phúc khảo bài thi (tên môn thi và điểm):
1/..............................................................................
2/..............................................................................
3/..............................................................................
Tôi xin chân thành cám ơn!
..............., ngày

tháng
năm 2019
Người viết đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

