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ThànhphóHô ChIMinh, ngày2Gtháng nãm 2021 

THÔNG BAO 
V vic diêu chinh thO'i gian to chuc k' thi tuyên sinh sail dai  hQc 

dçrt 1 nm 2021 

Can ci'r Cong van so 141SIUBND-VX ngày 06 thang 5 närn 2021 cUa 1.'Jy ban nhân 

dan Thành ph H ChI Minh v tarn  nglmg các boat dng dy-h9c trên dja ban Thành ph 

F1 Chi Minh; 

Can ctr Cong van s 692/DHQG-VP ngày 10 tháng 5 näsn 2021 cüa Giárn dc Dai 

hQc Quc gia Thtnh ph H ChI Minh ye cong tác phOng, chng djch COVID-19; 

Can ci'r Dê an tuyn sinh trInh d thac si và tin si närn 2021 cfia Tnthng Dai  h9c 

Quc th. 

Do tInh hinh djch bnh COVID-19 din bin phüc tap,  Trirng  Dai  h9c Quôc tê, Dai 

h9c Quc gia Thành phô H ChI Minh thông báo dn cãc dan vj lien quan và thI sinh darig 

k d? thi v vic diu chinh th?i gian t chrc kS'  thi tuyn sinh trInh d thac si và tin si dçi 

1 närn 2021 cüa tnthng nhu sau: Nhà trumg sê t chirc thi tuyn sinh trInh d thac si và tin 

si dçit 1 näm 2021 khi các diêu kin an toàn djch bnh drc darn hão ye. thai gian thi dir kin 

vão dâu thang 7 närn 2021. 

Nhà truOng d nghj các KhoaIB mon ve. các don vj cO lien quan thông báo dn can 

b viên chiirc và thI sinh dir thi duoc biêt. 

Trân trQng././ 

Noinhin: 
- Ban Giárn liiêu (d báo cáo); 
- KhoaJB mon (dO tht.rc hin); 
- ThI sinh dirthi; 
- Luu: VT, DTSDH. 
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