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  THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển và xác nhận nhập học diện xét tuyển chứng chỉ 

 tiếng Anh quốc tế và diện xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT 

  

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm 

ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-

BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017, được sửa đổi bổ sung tên và một số điều theo 

Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 và Thông tư số 

02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (sau đây gọi tắt là Quy chế tuyển sinh); 

Căn cứ Hướng dẫn số 796/BGDĐT-GDĐH ngày 06/3/2019 của Bộ trưởng Bộ 

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

2019; 

Căn cứ Hướng dẫn số 718/HD-ĐHQGHN ngày 13/3/2019 của Giám đốc Đại 

học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 

2019 ở Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ đề án tuyển sinh đại học năm 2019 theo Công văn số 630/ĐHKT-

ĐTĐH ngày 12/3/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế; 

Căn cứ Thông báo số 688/TB-ĐHKT ngày 19/3/2019 của Trường Đại học Kinh 

tế về việc thông báo tuyển sinh đại học năm 2019; 

Căn cứ hồ sơ đăng ký xét tuyển diện chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và kết quả 

SAT vào Trường Đại học Kinh tế năm 2019; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 30/7/2019 của Hội đồng tuyển sinh đại học chính 

quy năm 2019 Trường Đại học Kinh tế; 

Căn cứ Quyết định số 2137/QĐ-ĐHKT ngày 30/7/2019 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Kinh tế về việc công nhận trúng tuyển diện xét tuyển chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế; 

Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-ĐHKT ngày 30/7/2019 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Kinh tế về việc xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT; 

 

 



Trường Đại học Kinh tế thông báo như sau: 

1. Kết quả xét tuyển: 

STT Diện xét tuyển  

Số thí sinh 

đăng ký 

xét tuyển 

Số thí sinh 

trúng 

tuyển 

Số thí sinh 

không trúng 

tuyển 

1 
Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh 

quốc tế 
124 121 03 

2 
Xét tuyển kết quả trong kỳ thi 

chuẩn hóa SAT 
02 02 0 

 Tổng 126 123 03 

 (có 03 danh sách kèm theo) 

2. Xác nhận nhập học: 

2.1. Thời gian: Từ ngày 01/8/2019 đến ngày 05/8/2019 (trừ ngày nghỉ Thứ 

Bảy, Chủ nhật). Sáng: từ 8h30-11h30; Chiều: từ 14h00-17h00. 

2.2. Địa điểm: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (Phòng 304, 

nhà E4, 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội). 

2.3. Hồ sơ xác nhận nhập học: 

- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019. 

- Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bản sao y hợp lệ 

bằng tốt nghiệp THPT (có kèm theo bằng gốc để đối chiếu). 

- Đối với thí sinh diện xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: bản gốc 

chứng chỉ tiếng Anh (để đối chiếu). 

Trân trọng thông báo./. 

 

  
Nơi nhận: 

- ĐHQGHN (để báo cáo); 

- Lưu: VT, ĐT, H(4); 
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