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Nguyn Hun Cong 

BO GIAO DVC  VA DAO TO CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
DI HQC THAI NGUYEN Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S&  1f10cfJ  /TB-DHTN Thai Nguyen, ngày 43 tháng 8 nãm 2022 

THÔNG BAO 
Min thu 1 phi di vri thI sinh dang k xét tuyn theo kt qua hçc tp THPT 

tuyên sinh dii h9c h chinh quy nAm 2022 vào Trtr&ng Ngoii ngfr và Khoa Quôc tê 

Can cü Thông tu s 08/2022/TT-BGDDT ngày 06 tháng 6 näm 2022 cUa B 

Giáo diic và Dào tto v vic ban hành Quy ch tuyn sinh dai  h9c, tuyn sinh cao ding 

ngành Giáo di1c Mm non; 

Can ciii Cong van s 3883/BGDDT-GDDH ngày 15 thang 8 näm 2022 cüa B 

Giáo diic vâ Dào tao  v vic trin khai Cong tác tuyn sinh dai  h9c; tuyn sinh cao dng 

ngành Giáo dic Mm non. 

Dai h9c Thai Nguyen thông báo ye vic min thu 1 phi di vâi thI sinh däng k 

xét tuyn các ngành dào tto theo kt qua h9c tp trung h9c ph thông (h9c bt) tuyên 

sinh di h9c h chInh quy näm 2022 vào Trumg Ngoi ng và Khoa Quc t thuc 

Dai hQc Thai Nguyen. 

Các thI sinh däng k xét tuyn cac ngành dào tao  theo dim thi t& nghip trung 

h9C ph thông vào TriRng Ngoi ngü và Khoa Quc t thirc hin vic np 1 phi trên 

H thng trrc tuyn theo huàng dn t?i  Cong van s 3883/BGDDT-GDDH ngây 15 

tháng 8 nAm 2022 và Cong van s 3996/BGDDT-CNTT ngày 19 tháng 8 näm 2022 

cüa Bô Giáo duc và Dào tao. 

Dai hçc Thai Nguyen trân trong thông báo d các thI sinh bit và thrc hin./. 

Noinhçln: 
- Bô GD&DT (dê b/c); 
- Hi dông tuyên sinh DHTN; 
- Trtrôiig Ngoai ngit; 
- Khoa Quoc tê; 
- Website cüa DHTN; 
- Li.ru: VT, DT. 
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