
     UBND TỈNH ĐĂK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 
Số:              /SGDĐT-GDTXCTTT 

V/v Hướng dẫn công tác tuyển sinh 

trình độ đại học; tuyển sinh trình độ 

cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 

năm 2020 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       
          Đắk Nông, ngày     

 

  Kính gửi: - Các đơn vị trực thuộc; 

         - Trung tâm GDNN-GDTX các huyện; 

 

 

Thực hiện Công văn số 3347/BGDĐT-GDĐH ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển 

sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020; 

 Để đảm bảo công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng 

ngành Giáo dục Mầm non năm 2020 diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế; Sở 

Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Phổ biến lịch tuyển sinh theo Công văn số 3313/BGDĐT-GDĐH ngày 

28/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh lịch triển khai công tác 

tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 

năm 2020. 

2. Thực hành thử nghiệm: Các đơn vị thành lập điểm tiếp nhận hồ sơ THỰC 

HÀNH; hướng dẫn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký dự thi. 

3. Các đơn vị hướng dẫn thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký 

xét tuyển theo hướng dẫn tại Công văn số 3347/BGDĐT-GDĐH ngày 04/9/2020 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị 

nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu VT, GDTXCTTT. 

                    KT.GIÁM ĐỐC 

    PHÓ GIÁM ĐỐC     

 

 

 

 

                     Trần Sĩ Thành 
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