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THÔNG BÁO
VỀ VIỆC NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO CÁC NGÀNH CAO ĐẲNG
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2017

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;
Căn cứ Thông báo số 07/TB-HĐTSĐHCĐ ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Hội
đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng Đại học Huế về việc thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng
hệ chính quy năm 2017,
Nay Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển
vào các ngành cao đẳng của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế năm 2017 như sau:
1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu quy định của Đại học Huế (thí sinh download tại địa
chỉ: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn vào mục “Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét
tuyển vào các ngành cao đẳng của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế năm 2017”);
- Một phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của thí
sinh.
2. Lệ phí: 30.000đ/ 01 nguyện vọng;
3. Thời gian và nơi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:
- Thời gian: Từ ngày 15/4/2017 đến hết ngày 15/5/2017;
- Nơi nộp hồ sơ: Thí sinh nộp trực tiếp tại Ban Khảo thí - Đại học Huế, 02 Lê Lợi - Tp Huế
hoặc gửi qua đường Bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên
(tính theo ngày gửi được đóng dấu trên phong bì).
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Đại học Huế và nộp đầy đủ lệ phí theo quy định.
Thí sinh muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ với Thường trực Hội đồng Tuyển sinh
Đại học Huế theo địa chỉ: Ban Khảo thí - Đại học Huế, số 02 Lê Lợi - Tp Huế, điện
thoại số: 0234. 3828 493. Cổng thông tin tuyển sinh http://tuyensinh.hueuni.edu.vn;
Fanpage www.facebook.com/tuyensinhdaihochue./.
Nơi nhận:
- Thông báo trên các phương tiện thông tin;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc ĐHH;
- Các Trường đại học thành viên;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Hội đồng tuyển sinh ĐHH năm 2017;
- Lưu: VT, Ban KT.
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