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THÔNG BAO 
V viçc Nhà tru'&ng tiê'p tycnh4n ho so' tuyn sinh lien thông nám 2020 

Dành cho dôi ticcmg tot nghip cao dáng 

Tru?ing Dai  hc Y Diiçic, Dai  h9c Hu dã có Thông báo s 07/TB-DHYD 

ngày 03/01/2020 v vic tuyn sinh lien thông trinh d d.i h9c Y - Dixçc nàm 2020 

dành cho di tuçlng t& nghip cao ding, Thông báo s 133 1/TB-DHYD ngày 

10/6/2020 v vic b sung diu kin np h so tuyn sinh lien thông näm 2020 và 

thông báo s 576/TB-DHYD ngày 16/3/2020 v vic thay &M thôi gian thi dir kin 

trong ba ngày 08, 09 và 10 tháng 8 näm 2020. 

Nay do din bin phrc tap cüa dai  djch Covid-19, Nhà tnr&ng dâ ra thông 

báo s 2047/TB-DHYD v vic hoän thyi gian thi tuyn sinh dào tao  lien thông 

trInh d dai  h9c Y Diiçic nàm 2020 di,r kin dn tháng 11/2020. VI 4y, Nhà truè'ng 

s tip ttic nhn h so di,r thi dçit b sung cho nhc'rng thI sinh nào có nguyen v9ng 

dàng k d thi tuyn sinh dào tao  lien thông trInh d dii bce Y Dixqc 11am 2020 tir 

nay cho dn h& ngày 20/10/2020, th?i gian tinh thâm niên chuyên mon sê là dn 

ht ngày 20/10/2020. 

NhQng thI sinh nào d np h so trong dçit 1 ma chua dü diu kin dir thi 

do chixa dU thâm niên chuyen mon hoc chisa có Chrng chi hành ngh& nu dn 

ngày 20/10/2020 dat  diicic diu kin dir thi nay thI lien h vói Phông Dâo tao dai 

hc d duçic hithng dn lam thu tijc dàng k dir thi. 

Trong thai gian trên, d nghj thI sinh cp nht thu&ng xuyên thông báo cUa 

Nba trueing. Nu có thay di v th?ii gian thi tuyn, Nhà tru&ng së có thông báo 

só'm d thI sinh thun lçii trong vic sp xp thi gian. 

Nu có gI chiia rO, xin lien h vOi Tru&ng theo dja chi: Phông Dào tao Dai 

hoc, Tru&ng Dai  hçc Y Drçic, Dai  hc Huh, s 06 dix&ng Ngô Quyên, Thành phô 

Huá, diên thoai: 0234 3883 867. 

HT1U TRI11NG 

DiI HQC HUE 
TRUING DAT HOC Y DTYQ'C 

S: 2059/TB-DHYD 

No'i n/ian: 

- Thông báo tai  các ban tin cüa tnr?Yng, 

- Website Tnr&'yng Dai  hpc Y Dt.rçic 

- Luu Van thir, DTDH. 
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