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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

. 

Số:             /ĐHQGHN-ĐT 

V/v thay đổi lịch trình  

tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 

Hà Nội, ngày          tháng        năm 2021 

 

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo sau đại học 

  

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Đại học Quốc gia Hà Nội 

(ĐHQGHN) điều chỉnh lịch trình tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 như sau: 

- Thời gian tổ chức thi đợt 2 được lùi đến ngày 23 và 24 tháng 10 năm 2021 

(lịch trình tổ chức tuyển sinh đợt 2 được điều chỉnh chi tiết trong phụ lục kèm 

theo); 

- Đối với các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ tuyển sinh theo phương thức xét 

tuyển và các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: các đơn vị có thể chủ động thời gian 

tổ chức tuyển sinh nhưng không muộn hơn mốc thời gian thông báo kết quả thi 

(theo lịch trình tuyển sinh sau đại học điều chỉnh) và báo cáo ĐHQGHN trước 

thời điểm tổ chức xét tuyển ít nhất một tuần. 

ĐHQGHN thông báo để đơn vị biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc ĐHQGHN (để b/c); 

- Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN (để p/h); 

- Trung tâm Ứng dụng CNTT (để p/h); 

- Lưu: VT, ĐT, N20. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hải 

  

 

  



 

Phụ lục 

Lịch trình tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 điều chỉnh của ĐHQGHN 

(Kèm theo công văn số              /ĐHQGHN-ĐT ngày          tháng        năm 2021      

của Đại học Quốc gia Hà Nội) 

STT Công việc Thời gian  

1.  Thí sinh đăng kí dự thi Trước 17h00 ngày 24/9/2021 

2.  

Các HĐTS SĐH gửi danh sách thí sinh và nộp kinh 

phí dự thi cho các HĐTS SĐH đảm nhận việc tổ 

chức thi 

trước 17h00, ngày 29/9/2021 

3.  

Các HĐTS SĐH (bao gồm cả những HĐTS tuyển 

sinh theo phương thức xét tuyển thẳng hoặc xét 

tuyển có thí sinh đăng ký dự thi môn ngoại ngữ) gửi 

công văn đề nghị cho Trường ĐHNN về số lượng in 

sao đề thi các môn thi ngoại ngữ và gửi TTKT 

ĐHQGHN về số lượng in sao đề thi ĐGNL (đối với 

những đơn vị sử dụng bài thi ĐGNL) 

trước 17h00, ngày 29/9/2021 

4.  Các HĐTS báo cáo Ban Chỉ đạo về công tác chuẩn bị thi 

 Đối với các chuyên ngành thi ĐGNL và truyền thống trước ngày 01/10/2021  

 Đối với các chuyên ngành xét tuyển 

trước thời điểm tổ chức thi viết 

luận, phỏng vấn ít nhất 3 ngày 

làm việc và ngay sau mỗi buổi thi, 

kiểm tra, phỏng vấn 

5.  

Công bố công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện 

dự thi trên website của đơn vị đào tạo và thông tin 

thẻ dự thi của thí sinh trên cổng thông tin tuyển sinh 

sau đại học của ĐHQGHN 

trước 17h00, ngày 19/10/2021 

6.  Các tiểu ban đề thi nộp đề thi cho HĐTS tổ chức thi trước 16h30 ngày 20/10/2021 

7.  

Xét tuyển thẳng, Xét tuyển (đối với các chuyên ngành tuyển sinh theo phương thức xét 

tuyển), Thi tuyển (đối với các chuyên ngành tuyển sinh theo phương thức ĐGNL và truyền 

thống). 

 Xét tuyển thẳng 04 - 08/10/2021 

 Xét tuyển Trước 08/11/2021 

 Thi tuyển 23 và 24/10/2021 

8.  
Xét tuyển nghiên cứu sinh tại các tiểu ban chuyên môn 

của đơn vị 
Trước ngày 08/11/2021 

9.  

Các HĐTS SĐH gửi bài thi môn ngoại ngữ cho 

Trường ĐHNN và bài thi ĐGNL (bao gồm bài thi 

phần viết luận và Phiếu TLTN) cho TTKT ĐHQGHN 

17h00 ngày 26/10/2021 

10.  Chấm thi, vào điểm thi tại các HĐTS tổ chức thi 25/10/2021 đến 05/11/2021 

11.  

HĐTS SĐH tổ chức thi gửi kết quả thi cho các 

HĐTS SĐH của các đơn vị gửi thi tương ứng và Ban 

chỉ đạo tuyển sinh 

trước 17h00 ngày 08/11/2021 

12.  HĐTS thông báo thông tin kết quả thi trước 17h00 ngày 09/11/2021 

13.  Các HĐTS đề nghị điểm trúng tuyển trước 17h00 ngày 12/11/2021  
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STT Công việc Thời gian  

14.  ĐHQGHN quyết định điểm trúng tuyển trước 17h00 ngày 19/11/2021 

15.  Các HĐTS nhận đơn phúc khảo 
Trong thời gian 15 ngày kể từ 

ngày công bố kết quả thi 

16.  Các HĐTS tổ chức thi chấm phúc khảo trước ngày 26/11/2021  

17.  Các HĐTS triệu tập thí sinh trúng tuyển trước ngày 23/11/2021 

18.  Hậu kiểm tuyển sinh sau đại học trước ngày 23/12/2021 

19.  

- Các đơn vị đào tạo trực thuộc đề nghị công nhận 

học viên, nghiên cứu sinh  

- Các đơn vị đào tạo thành viên hoàn thành việc công 

nhận học viên, nghiên cứu sinh và gửi QĐ báo cáo 

ĐHQGHN 

trước 17h ngày 27/12/2021 

20.  
ĐHQGHN QĐ công nhận học viên, nghiên cứu sinh 

cho các đơn vị trực thuộc 
trước ngày 31/12/2021 

21.  Các đơn vị báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh trước ngày 31/12/2021 

22.  Tổng kết tuyển sinh trước ngày 15/01/2021 
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