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THÔNG BÁO 

Về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh đại học 

 theo đặt hàng của tỉnh năm 2021  

 

Thực hiện Công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30/7/2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về Công tác tuyển sinh năm 2021 trong tình hình dịch 

Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển 

sinh đại học ngành bác sĩ đa khoa theo đặt hàng của tỉnh năm 2021 đến 17 giờ 

30 phút ngày 30/8/2021 (tính theo dấu bưu điện). 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức 

tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển gửi qua đường 

bưu điện về địa chỉ: Phòng Quản lý chất lượng – Giáo dục thường xuyên Sở 

Giáo dục và Đào tạo, số 36 Trần Phú, Phường 4, Đà Lạt (điện thoại: 

02633.822.062). 

Các nội dung khác, thí sinh thực hiện theo Thông báo số 1267/TB-

SGDĐT ngày 20/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đại học 

theo đặt hàng của tỉnh năm 2021. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Đăng website Sở; 

- Lưu: VT, QLCL-GDTX. 
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