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Hà Nội, ngày 15  tháng 10 năm 2020
 

LỊCH THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2020 
 
Ngày thi/Môn 

thi 
Thời 
gian 

Nội dung công việc Hiệu lệnh 

Sáng 1/11/2020 

 
 

Môn Luận 
(60 phút) 

8h00 
Cán bộ coi thi và các thành viên khác trong ban 
coi thi có mặt tại điểm thi để quán triệt quy chế, 
nhận nhiệm vụ coi thi. 

  

9h00 
Gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra nhận dạng thí 
sinh, phổ biến quy chế thi 

1 hồi 3 tiếng trống 

9h15 Cán bộ coi thi đi nhận đề thi   

9h25 Cán bộ coi thi phát đề thi cho thí sinh 3 tiếng trống 

9h30 Giờ bắt đầu làm bài 1 tiếng trống 

10h15 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài   

10h30 Thu bài, nhắc lại giờ thi môn tiếp theo 1 hồi trống 

Chiều 
01/11/2020 

 
Môn Kiến 

thức Kinh tế 
tổng hợp 
(90 phút) 

12h30 
Cán bộ coi thi và các thành viên khác trong ban 
coi thi có mặt tại điểm thi để quán triệt quy chế, 
nhận nhiệm vụ coi thi. 

  

13h00 
Gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra nhận dạng thí 
sinh, phổ biến quy chế thi, hướng dẫn cách ghi 
phiếu TLTN 

1 hồi 3 tiếng trống 

13h15 Cán bộ coi thi đi nhận đề thi   

13h25 Cán bộ coi thi phát đề thi cho thí sinh 3 tiếng trống 

13h30 Giờ bắt đầu làm bài 1 tiếng trống 

14h45 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài   

15h00 Thu bài, nhắc lại giờ thi môn tiếp theo 1 hồi trống 
  
 

Chiều 
01/11/2020 

 
Môn 

Tiếng Anh 
(90 phút) 

  

15h45 
Gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra nhận dạng thí 
sinh, phổ biến quy chế thi 

1 hồi 3 tiếng trống 

15h55 Cán bộ coi thi đi nhận đề thi   

16h05 Cán bộ coi thi phát đề thi cho thí sinh 3 tiếng trống 

16h10 Giờ bắt đầu làm bài  1 tiếng trống 

17h25 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài    

17h40 Thu bài 1 hồi trống 

HIỆU TRƯỞNG 
CHỦ TỊCH HĐTS SĐH 2020 

 
 

 
(đã ký) 

 
PGS.TS Phạm Hồng Chương 


