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THÔNG BÁO 

Tuyển sinh dành cho thí sinh không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT  

năm 2021 do dịch bệnh COVID-19 

 

Căn cứ Công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30/7/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công tác tuyển sinh năm 2021 trong tình hình dịch Covid-19; 

Căn cứ Công văn số 3353/BGDĐT-GDĐH ngày 10/8/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc thông tin về số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không tham 

dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do giãn cách vì dịch bệnh COVID-19; 

Căn cứ  Công văn số 2267/ĐHQGHN-ĐT ngày 02/8/2021 của Đại học Quốc gia 

Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 

trong tình hình dịch Covid-19; 

Trường Đại học Kinh tế thông báo tuyển sinh đối với thí sinh đủ điều kiện dự thi 

nhưng không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 1 và đợt 2) do dịch bệnh 

COVID-19 như sau:  

1. Tổng số chỉ tiêu: 05 

2. Đối tượng:  

Thí sinh sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) học sinh THPT do Đại 

học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2021 và không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2021 (đợt 1 và đợt 2) do giãn cách vì dịch bệnh COVID-19. 

3. Điều kiện xét tuyển:  

- Thí sinh có kết quả thi ĐGNL học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức năm 2021 

đạt tối thiểu 112/150 điểm trở lên. 

- Thí sinh cần đáp ứng điều kiện sau: điểm trung bình chung môn Tiếng Anh mỗi 

học kỳ trong 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12) đạt tối thiểu 7.0. 

- Tính đến thời điểm xét tuyển, thí sinh đã được xét đặc cách tốt nghiệp bậc 

THPT. 

- Thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa 02 nguyện vọng vào trường và phải sắp 

xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. 

4. Nguyên tắc xét tuyển:  

- Nhà trường xét tuyển theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu phân 

bổ từng ngành.  



- Tiêu chí phụ: Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, Nhà 

trường xét trúng tuyển theo điểm từ cao xuống thấp của điểm trung bình chung 

môn Tiếng Anh của 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12). 

5. Hồ sơ xét tuyển:  

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu tại Phụ lục 1). 

- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi ĐGNL; 

- Bản sao hợp lệ học bạ bậc THPT (trong đó có kết quả học tập năm lớp 10, lớp 

11 và học kỳ 1 lớp 12);  

- Hai (02) ảnh 4 x 6, chụp trong phạm vi 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ. 

6. Hình thức gửi hồ sơ: Hồ sơ chuyển phát nhanh 

- Thí sinh gửi hồ sơ chuyển phát nhanh về Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh 

tế, ĐHQGHN (Phòng 401, nhà E4, số 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) từ 

ngày 17/9/2021 đến 22/9/2021 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính và trừ ngày nghỉ Thứ 

Bảy, Chủ nhật).  

- Thí sinh ghi rõ ngoài phong bì: Hồ sơ xét tuyển phương thức xét tuyển kết quả 

bài thi đánh giá năng lực học sinh THPT ở ĐHQGHN năm 2021 

7. Công bố kết quả xét tuyển và danh sách trúng tuyển:  

Trường ĐH Kinh tế công bố trên website của trường (www.ueb.edu.vn) trước 

17h00 ngày 27/9/2021. 

7. Xác nhận nhập học:  

Thí sinh kiểm tra danh sách trúng tuyển trên website của Trường và gửi hồ sơ xác 

nhận nhập học về Phòng Đào tạo, Trường ĐH Kinh tế (Phòng 401 nhà E4, số 144 Xuân 

Thủy, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội) để xác nhận nhập học trước 17h00 ngày 

29/9/2021. 

- Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi ĐGNL; 

- Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc tương đương; 

8. Nhập học: Nhà trường sẽ có thông báo chính thức về nhập học sau khi kết thúc xét 

tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021. 

 Trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 

- ĐHQGHN (để báo cáo); 

- Lưu: VT, ĐT, H(6); 
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