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Ninh Bình, ngày     tháng 7 năm 2021 

THÔNG BÁO  

V/v nhận hồ sơ đăng ký dự thi môn Năng khiếu 

 ngành Giáo dục Mầm non năm 2021 - Đợt 2 
 

Thực hiện Đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2021 của nhà 

trường; thực hiện quy chế tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2021 và các 

quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh hệ chính quy. 

Trường Đại học Hoa Lư thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký thi môn năng 

khiếu-đợt 2, để lấy kết quả xét tuyển vào ngành Giáo dục mầm non như sau: 

1. Thời gian, phương thức nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký dự thi  

- Hồ sơ đăng ký dự thi: theo mẫu của Trường Đại học Hoa Lư; 

- Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi: từ ngày 20/7/2021 tại 

bộ phận tuyển sinh, Trường Đại học Hoa Lư (từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần). 

- Phương thức và địa điểm nộp hồ sơ: thí sinh nộp trực tiếp tại bộ phận tuyển sinh 

Trường Đại học Hoa Lư hoặc nộp qua đường bưu điện (địa chỉ: Phòng Đào tạo - QLKH, 

Trường Đại học Hoa Lư, đường Xuân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình). 

- Lệ phí thi: 300.000đ/hồ sơ.  

- Lệ phí xét tuyển: 25.000 đồng. 

2. Thời gian tổ chức thi năng khiếu đợt 2 

 Căn cứ Công văn số 405/UBND-VP6 ngày 16/7/2021 của chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh và tình hình dịch bệnh tại một số tỉnh diễn biến phức tạp, nên 

thời gian tổ chức thi môn năng khiếu nhà trường sẽ thông báo sau. 

Mọi thông tin chi tiết hệ tại bộ phận tuyển sinh, Trường Đại học Hoa Lư, điện thoại: 

02293.892.701; 0938.432.640, hoặc xem tại website http://hluv.edu.vn/vi/tuyen-sinh. 
 

Trường Đại học Hoa Lư trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu; 

- Các đơn vị; 

- Cổng thông tin điện tử; 

- Lưu: VT, ĐT-QLKH. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 
Dương Trọng Luyện 
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