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THÔNG BÁO 
V/v gia hạn thời gian nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học, 

đại học liên thông chính quy năm 2021 ở khu vực chịu ảnh hưởng dịch 

bệnh, chưa hoàn thiện thủ tục nhập học.  

 

 

Căn cứ Thông báo số 1131/TB-HĐTS ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng 

tuyển sinh Trường ĐHSP Nghệ thuật TWvề điểm trúng tuyển đại học chính quy, liên 

thông chính quy năm 2021; 

Căn cứ vào tình hình thực tế công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, một số 

thí sinh ở vùng dịch, vùng giãn cách xã hội chưa thực hiện được hồ sơ, thủ tục nhập học;  

Để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh trúng tuyển hoàn thiện các thủ 

tục nhập học theo quy định, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐHSP Nghệ thuật TW gia 

hạn thời gian nhập học như sau: 

1. Thí sinh trúng tuyển đại học, đại học liên thông chính quy năm 2021 tiếp tục 

hoàn thiện hồ sơ nhập học đến hết ngày 10/09/2021. 

 2. Hình thức nhập học: Trực tuyến (online): Chi tiết hướng dẫn theo link đính kèm.  

nhaphoctructuyen.spnttw.edu.vn. 

 * Yêu cầu thí sinh trúng tuyển đại học, đại học liên thông chính quy năm 2021 

thực hiện thủ tục nhập học theo thời gian quy định để đảm bảo kế hoạch giảng dạy, học 

tập của Nhà trường. Kế hoạch học tập và lịch học “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” 

bắt đầu thực hiện từ ngày 10/9/2021 (Chi tiết thí sinh truy cập trên trang 

tinchi.spnttw.edu.vn). 

 

Nơi nhận: 

- BGH; 

- Các đơn vị: 

- Website 

- Thí sinh trúng tuyển; 

- Lưu VT, QLHVSV. 

HIỆU TRƯỞNG 
(Đã ký) 
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