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THÔNG BÁO 

Thời gian biểu và lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2021 

 

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2021, Nhà trường thông báo thời gian biểu và 

lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2021, cụ thể như sau: 

I. Thời gian biểu và lịch thi  

1. Môn thi, hình thức và thời gian làm bài 

- Môn thi: Kinh tế học, Quản trị học, Toán sinh học, Sinh lý động vật, Quản lý - 

Quy hoạch đất đai, Trắc địa và Tiếng Anh. 

- Hình thức thi: Tự luận. 

- Thời gian làm bài: Tiếng Anh 120 phút, các môn khác 150 phút. 

2. Lịch thi 

Ngày/tháng 
Thời 

gian 
Nôi dụng  

Địa điểm 

(hình 

thức) 

Thứ 6, 

08/10/2021 

7h30’-

8h00’ 
Họp Ban coi thi Online 

8h00’-

10h00’ 

Toàn bộ thí sinh và Ban coi thi, Ban thư ký phổ 

biến Kế hoạch, quy chế thi (làm việc qua google 

meeting, chia danh sách cán bộ coi thi và thí 

sinh làm việc theo phòng thi). 

Xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí 

sinh (giám thị ghi những sai sót vào danh sách 

thi, gửi lại cho ban thư ký để sửa chữa) 

Online 

Thứ 7, 

09/10/2021 

6h00’- 

8h00’ 

Thực hiện đo thân nhiệt, lấy mẫu test nhanh 

COVID-19 cho toàn bộ thí sinh đến dự thi. 

 

Sảnh A, 

Nhà B5 

7h30’-

7h45’ 

Cán bộ coi thi nghe phổ biến quy định, nhận đề 

thi, giấy thi và hồ sơ coi thi môn Kinh tế học, 

Toán sinh học, Quản lý-Quy hoạch đất đai. 

Phòng 

Hội đồng 

7h45’- 

8h00’ 

Cán bộ coi thi đánh số báo danh vào chỗ ngồi của 

thí sinh; ký và phát giấy thi, giấy nháp, đề thi 

(dùng giấy nháp che lại) tại vị trí SBD đánh trên 

Các 

phòng thi 



Ngày/tháng 
Thời 

gian 
Nôi dụng  

Địa điểm 

(hình 

thức) 

mặt bàn. 

8h00’- 

8h15’ 

Cán bộ coi thi thứ 2 gọi thí sinh vào phòng thi; 

Cán bộ coi thi thứ 1 làm nhiệm vụ kiểm soát thí 

sinh, đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi và CMND 

hoặc thẻ căn cước của thí sinh. 

Các 

phòng thi 

8h15’- 

10h45’ 

Thí sinh làm bài thi môn Kinh tế học, Toán sinh 

học, Quản lý-Quy hoạch đất đai 

Các 

Phòng thi 

10h45’ 
Cán bộ coi thi thu bài thi môn Kinh tế học, Toán 

sinh học, Quản lý-Quy hoạch đất đai. 

Các 

Phòng thi 

13h30’-

13h45’ 

Thực hiện đo thân nhiệt cho cán bộ làm nhiệm 

vụ và thí sinh. 

Sảnh A, 

Nhà B5 

13h30’-

13h45’ 

Cán bộ coi thi nghe phổ biến quy định, nhận đề 

thi, giấy thi và hồ sơ coi thi môn Quản trị học, 

Sinh lý động vật, Trắc địa. 

Phòng 

Hội đồng 

13h45’-

14h00’ 

Cán bộ coi thi đánh số báo danh vào chỗ ngồi của 

thí sinh; ký và phát giấy thi, giấy nháp, đề thi 

(dùng giấy nháp che lại) tại vị trí SBD đánh trên 

mặt bàn. 

Các 

phòng thi 

14h00’-

14h15’ 

Cán bộ coi thi thứ 2 gọi thí sinh vào phòng thi; 

Cán bộ coi thi thứ 1 làm nhiệm vụ kiểm soát thí 

sinh, đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi của thí 

sinh. 

Các 

phòng thi 

14h15’-

16h45’ 

Thí sinh làm bài thi môn Quản trị học, Sinh lý 

động vật, Trắc địa. 

Các 

phòng thi 

16h45’ 
Cán bộ coi thi thu bài thi môn Quản trị học, 

Sinh lý động vật, Trắc địa. 

Các 

phòng thi 

 

Chủ nhật, 

10/10/2021 

7h30’- 

8h00’ 

Thực hiện đo thân nhiệt cho cán bộ làm nhiệm 

vụ và thí sinh  

Sảnh A, 

Nhà B5 

7h30’-

7h45’ 

Cán bộ coi thi nghe phổ biến quy định, nhận đề 

thi, giấy thi và hồ sơ coi thi Môn tiếng Anh 

Phòng 

Hội đồng 

7h45’- 

8h00’ 

Cán bộ coi thi đánh số báo danh vào chỗ ngồi của 

thí sinh; ký và phát giấy thi, giấy nháp, đề thi 

(dùng giấy nháp che lại) tại vị trí SBD đánh trên 

mặt bàn. 

Các 

phòng thi 



Ngày/tháng 
Thời 

gian 
Nôi dụng  

Địa điểm 

(hình 

thức) 

8h00’ - 

8h15’ 

Cán bộ coi thi thứ 2 gọi thí sinh vào phòng thi; 

Cán bộ coi thi thứ 1 làm nhiệm vụ kiểm soát thí 

sinh, đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi của thí 

sinh. 

Các 

phòng thi 

8h15’ - 

10h15’ 
Thí sinh làm bài thi môn Tiếng Anh 

Các 

phòng thi 

10h15’ Cán bộ coi thi thu bài thi môn Tiếng Anh 
Các 

phòng thi 

3. Địa điểm bố trí các phòng thi, phòng Hội đồng 

- Hội đồng và các phòng thi: Tầng 7 - Giảng đường B5 - Trường Đại học Nông - 

Lâm Bắc Giang 

II. Yêu cầu bắt buộc khai báo y tế khi đến Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang và 

tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch 

1. Đối với Cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ tại Hội đồng thi và thí sinh đến dự 

thi tuyển sinh cao học từ ngày 08/10 đến ngày 10/10/2021: 

- Khi đến Trường (kể cả trong tỉnh/ ngoài tỉnh Bắc Giang/ nơi có dịch/ nơi không 

có dịch, tại cửa ra vào sảnh A, Khu nhà học lý thuyết B5) bắt buộc phải chấp hành đo 

thân nhiệt, khai báo y tế hàng ngày bằng tờ khai điện tử (Phòng đào tạo có trách 

nhiệm cung cấp đường link Kê khai y tế online); 

* Lưu ý: thời gian hoàn thành việc khai báo y tế bằng tờ khai điện tử bắt buộc 

kết thúc trước 6h00’ các ngày 08,09,10/10/2021 để bộ phận chuyên môn tổng hợp báo 

cáo Lãnh đạo Hội đồng thi. 

2. Cán bộ Y tế tiến hành đo thân nhiệt cho cán bộ giảng viên và thí sinh mỗi buổi 

thi 01 lần tại cửa ra vào sảnh A, Khu nhà học lý thuyết (B5) và báo cáo các trường hợp 

bất thường cho Thường trực Hội đồng thi; 

3. Đối với thí sinh đến dự thi: Đúng 6h00' ngày 09/10/2021 phải có mặt tại sảnh 

A Nhà B5, chấp hành đo thân nhiệt và xếp hàng theo quy định để cán bộ y tế lấy mẫu 

test nhanh COVID -19 theo hướng dẫn (thí sinh đến muộn không kịp hoàn thành việc 

đo thân nhiệt và lấy mẫu Test nhanh COVID-19 sẽ không được vào phòng thi); 

4. Trong quá trình khai báo y tế, phải khai báo trung thực để được hỗ trợ, chăm 

sóc y tế khi cần thiết. Người khai báo chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu không 

tự giác hoặc khai báo y tế không trung thực; 

5. Phòng Đào tạo phối hợp với Khoa Kinh tế - Tài chính, Chăn nuôi thú y, Tài 

nguyên và môi trường bố trí cán bộ thường xuyên theo dõi (từ ngày 08/10 đến ngày 

10/10/2021), cập nhật các trường hợp đi đến, trở về từ vùng dịch và báo cáo ngay cho 

Lãnh đạo Hội đồng thi xử lý kịp thời; 



6. Cán bộ, giảng viên làm việc tại Hội đồng thi và thí sinh dự thi tuân thủ thực 

hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế: luôn đeo khẩu trang tại nơi công cộng; giữ khoảng 

cách, hạn chế tiếp xúc, tập trung nơi đông người; thường xuyên sát khuẩn tay bằng 

dung dịch sát khuẩn; khai báo y tế; phối hợp thông báo với chính quyền địa phương, 

cơ quan chức năng khi phát hiện các trường hợp trở về từ các ổ dịch.  

Yêu cầu các bộ phận có trách nhiệm triển khai thực hiện kịp thời; báo cáo, đề xuất xử lý 

những vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo hiệu quả phòng, chống dịch bệnh tại 

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang và tổ chức kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế./. 

 
Nơi nhận:      
- BGH, CT HĐT; 

- Các đơn vị trong trường; 

- Thí sinh dự thi cao học; 

- Lưu: VT, ĐT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Quang Hà 
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