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THÔNG BÁO
Phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh đại học văn bằng thứ hai

Ngành Ngôn ngữ Anh - hình thức vừa làm vừa học, khóa thi ngày 22/11/2021

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; 
tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học của trường 
Đại học Quảng Nam;

Hội đồng tuyển sinh thông báo về việc phúc khảo bài thi trong kỳ thi tuyển 
sinh đại học văn bằng thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức vừa làm vừa học, 
khóa thi ngày 22/11/2021 như sau:

1. Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 25/11/2021 đến hết ngày 
10/12/2021.

2. Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng, tầng 
3-khu B (Phòng 3.1), trường Đại học Quảng Nam.

3. Lệ phí phúc khảo: 50.000 đồng/môn (nộp tại Trung tâm Đào tạo & Bồi 
dưỡng)

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tải về tại website tuyển sinh của Nhà trường 
theo địa chỉ sau: http://qnamuni.edu.vn/tuyensinh/

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng, tầng 3 khu B (phòng 3.1) - Trường Đại 

học Quảng Nam.
Địa chỉ: Số 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.
Số điện thoại: 0235 3828 902.

Nơi nhận:
- Website, q-Office;
- Lưu: VT, TTĐTBD.

HIỆU TRƯỞNG

#ChuKyLanhDao
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