
      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         Số: 1280/TB-ĐHTN-ĐTĐH Đắk Lắk, ngày 03  tháng 7 năm 2017 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức thi môn Năng khiếu đợt 2 xét tuyển sinh đại học  

ngành Giáo dục Thể chất hệ chính quy năm 2017 
 

 

            Căn cứ Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Trường Đại học Tây Nguyên thông báo tổ chức thi tuyển sinh môn Năng khiếu đợt 2 

dùng để xét tuyển vào ngành Giáo dục Thể chất hệ chính quy năm 2017 như sau: 
 

+ Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu: từ 03/7/2017 đến 16g30 ngày 

10/7/2017. Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Tây Nguyên hoặc chuyển 

phát nhanh đến địa chỉ: Trần Văn Tài, Phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Tây Nguyên, 

số 567-Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.  

+ Hồ sơ gồm: phiếu đăng ký (theo mẫu của trường); lệ phí dự thi: 300.000đ (nếu nộp 

hồ sơ qua chuyển phát nhanh, cần có bản photocopy biên lai chuyển khoản lệ phí dự thi);  

+ Địa điểm thi: tại Trường Đại học Tây Nguyên.  

+ Thí sinh nhận giấy báo dự thi ngày 11/07/2017 tại Phòng Đào tạo đại học, Trường 

Đại học Tây Nguyên.  

+ Thời gian thi:   7h ngày 12/7/2017. 

Lưu ý: khi vào phòng thi, thí sinh phải xuất trình: giấy báo dự thi môn năng khiếu, 

Chứng minh nhân dân. Thí sinh dự thi mặc trang phục, giày… thể thao. 
 

Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG 
- Lãnh đạo trường;         
- Lưu VT, ĐTĐH. (Đã ký) 
 
 PGS. TS. Nguyễn Tấn Vui 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ THI NĂNG KHIẾU 

 

Họ và tên thí sinh: ……………………………..; Ngày sinh: …………………; 

Số báo danh: …………………………………………………………………….; 

Số chứng minh nhân dân: ...................................................................................... ; 

Tên trường đăng ký học: Trường Đại học Tây Nguyên;    Mã trường: TTN; 

 Ngành đăng ký học:Giáo dục Thể chất;  Mã ngành: 52140206; 

 Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………….; 

       …………., ngày …… tháng … năm 2017 
         NGƯỜI ĐĂNG KÝ 
           (Ký, ghi rõ họ tên)  


