BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM
BẮC GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 646 /KH-ĐHNLBG-ĐT

Bắc Giang, ngày 28 tháng 7 năm 2020
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KẾ HOẠCH
Tổ chức các đợt tuyển sinh cao học năm 2020
Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2019-2020 của Nhà trường;
Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong 6 tháng đầu năm;
Ban Giám hiê ̣u thông báo Kế hoạch tổ chức các đợt tuyển sinh cao học năm
2020 như sau:
1. Đơ ̣t từ ngày 28/8/2020 đến 30/8/2020
STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị thực hiện

Từ 28/7-13/8/2020

Các Khoa chuyên
môn có thí sinh dự thi

- Hoàn thiện hồ sơ, danh sách thí
sinh dự thi.
1

- Tổng hợp kết quả học BSKT.
- Lập danh sách thí sinh đủ điều
kiện dự thi nộp về thường trực
HĐ tuyển sinh (Phòng Đào tạo).

2

Tổ chức ôn thi

Từ 01/8-23/8/2020

Phòng Đào tạo

3

Tổ chức thi tuyển sinh

Từ 28/8-30/8/2020

Hội đồng tuyển sinh
thạc sĩ năm 2020

Thời gian thực hiện

Đơn vị thực hiện

2. Đơ ̣t từ 11/12/2020 đế n 13/12/2020
STT

Nội dung công việc

Từ 01/11-18/11/2020

Các Khoa chuyên
môn có thí sinh dự
thi

- Hoàn thiện hồ sơ, danh sách thí
sinh dự thi.
1

- Tổng hợp kết quả học BSKT.
- Lập danh sách thí sinh đủ điều
kiện dự thi nộp về thường trực
HĐ tuyển sinh (Phòng Đào tạo).

2

Tổ chức ôn thi

Từ 21/11-06/12/2020

Phòng Đào tạo

3

Tổ chức thi tuyển sinh

Từ 11/12-13/12/2020

Hội đồng tuyển sinh
thạc sĩ năm 2020

Trên đây là Kế hoạch các đợt tuyển sinh thạc sĩ năm 2020, Ban Giám hiê ̣u yêu cầ u
Trưởng các đơn vi ̣có liên quan, Trưởng các Khoa chủ đô ̣ng triể n khai kế hoa ̣ch, khảo sát
ta ̣o nguồ n tuyể n sinh, thông báo cho thí sinh và nghiêm túc tổ chức thực hiê ̣n theo Kế
hoa ̣ch./.
Nơi nhận:
- BGH, CT HĐT (để b/c);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường;
- Các đố i tác liên kế t;
- Đăng Website Trường;
- Lưu: ĐT, VT.
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