






















A萎I H窺C THÁI NGUYÊN 
TR姶云NG A萎I H窺C KHOA H窺C 

 

C浦NG HOÀ XÃ H浦I CH曳 NGH┃A VI烏T NAM 
A瓜c l壱p - T詠 do - H衣nh phúc 

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 12 n<m 2014 

THỌNG BÁO 

V隠 vi羽c nh壱p h丑c đ嘘i v噂i thí sinh trúng tuy吋n đ衣i h丑c h羽 v瑛a làm v瑛a h丑c 
ngành Lu壱t – K┻ thi đ嬰t tháng 10 n<m 2014 

T瑛 8 gi運 00 ngày 13 tháng 12 n<m 2014 đ院n h院t ngày 21 tháng 12 n<m 2014, 

thí sinh có m員t t衣i Phòng 114 - Tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c (đ鵜a ch雨: Ph逢運ng Tân Th鵜nh 

– TP. Thái Nguyên; Ai羽n tho衣i liên h羽: 0280.3904.319 - 0915.459.453) đ吋 làm th栄 t映c 

nh壱p h丑c. Th栄 t映c nh壱p h丑c bao g欝m: 

1- H丑c b衣 THPT (ho員c THBT, THCN, THN). 

2- B茨ng t嘘t nghi羽p THPT (ho員c THBT, THCN, THN). 

3- Gi医y ch泳ng minh nhân dân. 

4- Gi医y khai sinh. 

5- H欝 s挨 trúng tuy吋n có xác nh壱n c栄a UBND xã (ph逢運ng,th鵜 tr医n). 

6- Gi医y báo trúng tuy吋n đ衣i h丑c. 

7- Ti隠n h丑c phí ph違i n瓜p ngay khi nh壱p tr逢運ng là: 4.100.000 đ欝ng/1 h丑c k┻. 

(N院u nhà n逢噂c t<ng m泳c h丑c phí thì sinh viên s胤 n瓜p b鰻 sung trong quá trình h丑c) 

8- 06 違nh c叡 3x4 cm. 

Ghi chú: 
1. Trong quá trình thu nhｆn hげ s¬ nhｆp hがc hoｐc trong thぜi gian sinh viên đang theo hがc, nｘu 

kiあm tra phát hiうn hげ s¬ AKDT khai không đúng sば thｆt hoｐc có sai sót vｚ kｘt quＶ thi cてa thí 

sinh thì sｖ xぬ lý theo Quy chｘ tuyあn sinh. 

2. Các giＸy tぜ ぞ mつc 1, 2, 3, 4 đｚu phＶi có bＶn chính đあ đぐi chiｘu và mじt bＶn photocopy công 

chとng đあ nじp. 

3. Tｆp trung nghe phご biｘn Quy chｘ đào tＴo, kｘ hoＴch hがc tｆp toàn khóa hがc lúc 8h00 ngày 

21 tháng 12 n<m 2014 tＴi GiＶng đ⇔ぜng M503 – Tr⇔ぜng AＴi hがc Khoa hがc; Thぜi  gian hがc 

chính thとc tな ngày 22 tháng 12 n<m 2014, đｚ nghお các thí sinh đｘn đúng thぜi gian quy đおnh 

trên.  


