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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 

Số: 2870/TB-ĐHKT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2021 

  THÔNG BÁO 

Kết quả trúng tuyển, thủ tục xác nhận nhập học  

và nhập học đại học chính quy năm 2021 

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học năm 2020 ban hành kèm theo Thông tư số 

09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14/4/2021 và 3190/ BGDĐT-

GDĐH ngày 30/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển 

sinh trình độ đại học; 

Căn cứ Hướng dẫn 818/HD-ĐHQGHN ngày 31/3/2021 và 2267/ĐHQGHN-ĐT 

ngày 02/8/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc công tác tuyển sinh đại học chính 

quy năm 2021 ở Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ đề án tuyển sinh, thông báo tuyển sinh đại học năm 2021 của Trường Đại 

học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển chứng chỉ quốc tế, xét tuyển 

thẳng, ưu tiên xét tuyển, dự bị đại học, đánh giá năng lực, xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp 

THPT năm 2021; 

Căn cứ các Quyết định công nhận trúng tuyển số 2820/QĐ-ĐHKT, 2821/QĐ-

ĐHKT, 2822/QĐ-ĐHKT, 2823/QĐ-ĐHKT, 2824/QĐ-ĐHKT ngày 09/9/2021 về việc 

trúng tuyển phương thức xét tuyển chứng chỉ quốc tế, đánh giá năng lực, xét tuyển thẳng, 

dự bị đại học; 

Căn cứ Quyết định số 2869/QĐ-ĐHKT ngày 15/9/2021 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế về việc xác định điểm trúng tuyển và công nhận thí sinh trúng tuyển 

phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021; 

Căn cứ Hướng dẫn số 2716/HD-ĐHQGHN  ngày 13/9/2021 của Đại học Quốc 

gia Hà Nội về việc nhập học đại học chính xác nhận nhập học và nhập hoc trực tuyến 

vào đại học chính quy năm 2021 ở ĐHQGHN; 

Trường Đại học Kinh tế thông báo về việc thủ tục nhập học năm 2021 đối với 

chương trình đào tạo chất lượng cao, đại học chính quy như sau: 
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1. Kết quả trúng tuyển:  

1.1. Điểm trúng tuyển: 

STT 
Mã xét 

tuyển 
Tên ngành 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Tiêu chí phụ  
(áp dụng đối với thí sinh 

có điểm xét tuyển bằng 

điểm trúng tuyển) Ghi chú 
Điểm 

môn 

Toán 

Thứ tự 

nguyện 

vọng 

I 
Tuyển sinh đại học chính quy (chương trình chất lượng cao theo Thông tư 

23/2014-TT-BGDĐT) 

1 QHE40 
Quản trị 

kinh doanh 
36.2 8.2 

NV1, NV2, 

NV3, NV4, 

NV5 

* Thang điểm 40 

* Điểm môn Tiếng 

Anh nhân hệ số 2; 

điểm ưu tiên đối 

tượng và khu vực 

chia 3 nhân 4 

2 QHE41 
Tài chính - 

Ngân hàng 
35.75 8.6 

NV1, NV2, 

NV3 

3 QHE42 Kế toán 35.55 8.2 
NV1, NV2, 

NV3 

4 QHE43 
Kinh tế 

quốc tế 
36.53 8.0 NV1 

5 QHE44 Kinh tế 35.83 8.2 NV1, NV2 

6 QHE45 
Kinh tế phát 

triển 
35.57 8.6 

NV1 NV2, 

NV3, NV4 

II Tuyển sinh liên kết quốc tế 

1 QHE80 

Quản trị  

kinh doanh 

(do Đại học 

Troy, Hoa Kỳ 

cấp bằng) 

34.85  
Từ NV1 đến 

NV12 

* Thang điểm 40 

* Điểm môn Tiếng 

Anh nhân hệ số 2; 

điểm ưu tiên đối 

tượng và khu vực 

chia 3 nhân 4 

2 QHE89 

Quản trị  

kinh doanh  

(do Đại học 

St.Francis,  

Hoa Kỳ cấp 

bằng) 

32.65  
Từ NV 1 

đến NV7 
 

1.2. Tra cứu kết quả trúng tuyển: 

Thí sinh sử dụng CMND/CCCD để tra cứu kết quả trúng tuyển tại địa chỉ: 

http://nhaphoc.ueb.edu.vn 

1.3. Giấy triệu tập trúng tuyển:  

- Tại trang tra cứu kết quả trúng tuyển, thí sinh download bản scan giấy triệu tập 

trúng tuyển; 
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- Thí sinh sẽ nhận bản chính tại Phòng Đào tạo khi đi học trực tiếp tại Trường 

Đại học Kinh tế; 

2. Xác nhận nhập học (đối với thí sinh thuộc diện xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 

năm 2021): 

Thí sinh cần thực hiện cả xác nhận nhập học trực tuyến và gửi hồ sơ qua chuyển 

phát nhanh như sau: 

2.1. Xác nhận nhập học trực tuyến: 

Thí sinh xác nhận nhập học vào Trường Đại học Kinh tế qua cổng thông tin của 

ĐHQGHN tại địa chỉ: tuyensinh.vnu.edu.vn trong khoảng thời gian từ 8h00 ngày 

17/9/2021 đến trước 17h00 ngày 26/9/2021 (chi tiết hướng dẫn tại Phụ lục 1). 

2.2. Xác nhận nhập học qua hồ sơ chuyển phát nhanh: 

- Thời gian: Từ ngày 17/9/2021 đến ngày trước 17h00 ngày 26/9/2021 (tính theo 

dấu bưu điện) 

- Địa chỉ nhận hồ sơ đại học chính quy (chương trình đào tạo chất lượng 

cao): Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (nhà E4, số 144 Xuân 

Thủy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội). 

- Địa chỉ nhận hồ sơ chính quy liên kết quốc tế:  

Thí sinh gửi hồ sơ xác nhận nhập học qua chuyển phát nhanh theo địa chỉ: 

Phòng Tuyển sinh Quốc tế (Phòng 106, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (Phòng 

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

- Hồ sơ xác nhận nhập học chuyển phát nhanh bao gồm các giấy tờ sau: 

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2021: 01 bản photocopy bằng tốt 

nghiệp THPT có công chứng; 

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021: Bản chính Giấy chứng nhận tốt 

nghiệp tạm thời; bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT 

năm 2021; 

+ Giấy đề nghị mở tài khoản tại ngân hàng BIDV (theo mẫu của ngân hàng) 

(có Phụ lục 2 và mẫu BM 01A/2021.2/CN/TTKH&DVTK kèm theo) 

(không áp dụng với chính quy liên kết quốc tế) 

3. Nhập học: 

 Thí sinh thực hiện nhập học như sau: 

3.1. Nhập học trực tuyến: 

 Sau khi thí sinh hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học (tại mục 2 của Thông báo), 

thí sinh thực hiện nhập học trực tuyến như sau: 

 - Thời gian: Từ ngày 21/9/2021 đến trước 17h00 ngày 30/9/2021 

 - Địa chỉ nhập học trực tuyến:  
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 Thí sinh thực hiện nhập học trực tuyến tại địa chỉ: 

https://tuyensinh.vnu.edu.vn/Nhaphoc/   

Lưu ý:  

 (1) Thí sinh chỉ dùng duy nhất số CMND hoặc CCCD để đăng nhập khi làm 

thủ tục nộp Hồ sơ nhập học trực tuyến; 

(2) Thí sinh nộp hồ sơ bản giấy khi đi học trực tiếp; 

- Hồ sơ bản scan đính kèm: 

  (Hướng dẫn sử dụng phần mềm scan Hồ sơ chi tiết Phụ lục 3):  

(1) Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 (scan bản 

chính); 

(2) Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (scan bản chính – trong 

trường hợp bị mất có thể scan bản photo công chứng); 

(3) Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (đối với thí sinh tốt nghiệp trước 

năm 2021) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt 

nghiệp năm 2021), scan bản chính; 

(4) Học bạ THPT hoặc tương đương: (scan bản chính hoặc bản có photo có 

công chứng hoặc bản có dấu đỏ xác nhận của trường nơi thí sinh tốt nghiệp); 

(5) Giấy khai sinh (scan bản sao hợp lệ); 

(6) Hộ khẩu thường trú (scan bản gốc hoặc bản photo có công chứng); 

(7) Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu tại Phụ lục 4): có dán ảnh đóng dấu giáp lai 

và chứng nhận của chính quyền địa phương hoặc thủ trưởng cơ quan nơi bố 

(hoặc mẹ) công tác; 

(8) Giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo đối tượng, chính sách xã 

hội (nếu có), (scan bản gốc hoặc bản sao có công chứng); 

(9) Lý lịch và giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có); 

(10) Phiếu báo nhân khẩu tạm vắng do cơ quan công an phường (xã) cấp kèm 

theo bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (đối với 

sinh viên có nhu cầu đăng ký tạm trú); 

(11) Hồ sơ đăng ký nghĩa vụ quân sự (đối với nam, trong độ tuổi thực hiện 

nghĩa vụ quân sự) bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự 

(bản chính) và Giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự hoặc Giấy đăng 

ký tạm vắng do Ban chỉ huy quân sự tại địa phương cấp; 

(12) 02 ảnh 3x4 và 01 ảnh 6x9, chụp không quá 6 tháng tính đến thời điểm 

nhập học; 

 

https://tuyensinh.vnu.edu.vn/Nhaphoc/
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Lưu ý: Đối với các chương trình Cử nhân liên kết quốc tế sẽ có hướng dẫn chi 

tiết về Danh mục hồ sơ bổ sung theo yêu cầu của đối tác và nộp trực tiếp cho đơn vị 

tuyển sinh là Phòng tuyển sinh Quốc tế (Phòng 106) - Nhà E4 – Đại học Kinh tế - 

ĐHQGHN, 144 Xuân Thuỷ, Cầy Giấy, Hà Nội.   

3.2. Khai thông tin cá nhân BHYT trên cổng thông tin sinh viên (bắt buộc): 

 - Thời gian kê khai: Từ ngày 9/10/2021 đến 14/10/2021 

- Địa chỉ kê khai: thongtinnguoihoc.ueb.edu.vn 

 (Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 5) 

3.3. Các khoản tiền: 

Thí sinh nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản từ ngày 16/9/2021 đến ngày 

29/9/2021 (Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 6) 

(1) Học phí học kỳ I năm học 2021-2022: 17.500.000đ/sinh viên/học kỳ  

(2) Tiền mua hồ sơ sức khoẻ và khám sức khoẻ: 180.000đ/sinh viên. 

(3) Tiền ở Ký túc xá (đối với sinh viên thuộc diện được xét vào ở ký túc xá): 

Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội. 

(4) Nhập hộ khẩu tạm trú (đối với sinh viên ở trong Ký túc xá): Theo quy định 

của Đại học Quốc gia Hà Nội. 

(5) Bảo hiểm Y tế HSSV (bắt buộc): 657.090.đ/ sinh viên (cho 14 tháng từ 

01/11/2021 đến 31/12/2022).  

(6) Bảo hiểm thân thể (tự nguyện): 246.400đ/sinh viên/4 năm (Công ty Bảo 

Việt Hà Thành). 

3.4. Các khoản tiền cho sinh viên các chương trình liên kết quốc tế (QHE.80& 

QHE.89) 

Thí sinh nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản từ ngày 20/9/2021 đến ngày 

30/9/2021 (Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 8) 

(1) Lệ phí tuyển sinh: 2.310.000đ/sinh viên 

(2) Học phí kỳ đầu (Phí cam kết): 22.379.940đ/sinh viên 

(3) Tiền ở Ký túc xá (đối với sinh viên thuộc diện được xét vào ở ký túc xá): 

Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội. 

(4) Nhập hộ khẩu tạm trú (đối với sinh viên ở trong Ký túc xá): Theo quy định 

của Đại học Quốc gia Hà Nội. 

(5) Bảo hiểm Y tế HSSV (bắt buộc): 657.090.đ sinh viên (cho 14 tháng từ 

01/11/2021 đến 31/12/2022).  

(6) Bảo hiểm thân thể (tự nguyện): 246.400đ/sinh viên/4 năm (Công ty Bảo 

Việt Hà Thành). 
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Trong đó:  

- Các khoản nộp bắt buộc gồm: Lệ phí tuyển sinh: 2.310.000 đồng; Bảo hiểm y 

tế năm 2022: 657.090 đồng; Học phí kỳ đầu (Phí cam kết): 22.379.940 đồng. Tổng số 

tiền bắt buộc cần nộp: 25.347.030 đồng.  

- Khoản nộp tự nguyện: Bảo hiểm thân thể: 246.400 đồng, là bảo hiểm tự nguyện, 

sinh viên có thể lựa chọn theo nguyện vọng của cá nhân.  

4. Thông tin khác: 

 - Thời khóa biểu chính quy chất lượng cao: Khóa QH-2021-E bắt đầu học từ 

ngày 18/10/2021. Thí sinh xem thời khóa biểu và danh sách lớp vào ngày 15/10/2021 

tại Website của Trường Đại học Kinh tế. 

- Thời khóa biểu chính quy liên kết quốc tế: Cử nhân liên kết quốc tế sẽ bắt 

đầu học chính thức Kỳ thu năm 2021 vào ngày 11/10/2021; Lịch thi Tiếng anh xếp lớp 

đào tạo Tiếng Anh IELTS vào ngày 06/10/2021; Thí sinh sẽ nhận được thông báo chính 

thức qua Email và điện thoại đăng ký trên hồ sơ.  

- Nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: Thí sinh nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 

theo hướng dẫn tại Phụ lục 7. 

- Điện thoại liên hệ chính quy (chương trình đào tạo chất lượng cao): 

   + Thủ tục nhập học: 0983.388.781 (cô Lê Thị Kim Chi) 

   + Thủ tục nộp học phí: 0906.203.999 (cô Trịnh Thúy Nga) 

- Điện thoại liên hệ chính quy liên kết quốc tế: 

   + Thủ tục nhập học: 0986.442.868 (cô Thái Minh)/0936.85.89.83 (cô Bùi Hoài) 

   + Thủ tục nộp học phí: 0989.870.604 (cô Lê Vân) 

Trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 

- ĐHQGHN (để báo cáo); 

- Phòng CT&CTSV (để t/h); 

- Phòng KH-TC (để t/h); 

- Lưu: VT, ĐT, H(6); 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 
PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê 

 


