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  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 
Số: 2362/TB-ĐHKT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 9 tháng  6  năm 2015 

THÔNG BÁO 
 Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2015 

(Điều chỉnh) 
__________________ 

 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về việc nhận hồ 

sơ đăng ký xét tuyển vào học đại học chính quy năm 2015 như sau: 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 

TT Tên ngành học 
Ký hiệu 
trường 

Mã ngành  
Chỉ tiêu tuyển 

sinh 

1 Kinh tế  QHE 52310101 50 

2 Kinh tế quốc tế QHE 52310106 80 

3 Kinh tế phát triển QHE 52310104 40 

4 Quản trị kinh doanh QHE 52340101 80 

5 Tài chính - Ngân hàng QHE 52340201 70 

6 Kế toán  QHE 52340301 50 

2. Điều kiện ứng tuyển: Thí sinh tham dự bài thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 

2015 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức và có kết quả đạt từ 75 điểm trở lên (đối 

với thí sinh thuộc khu vực 3, không thuộc đối tượng ưu tiên). 

3. Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực 

Điểm ưu tiên được cộng vào kết quả bài thi đánh giá năng lực. Mức chênh lệch 

điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 5,0 (năm điểm), giữa hai khu vực 

kế tiếp là 2,5 (hai điểm rưỡi). 

4. Đăng ký xét tuyển 

4.1 Hồ sơ đăng ký xét tuyển 

- Phiếu ĐKXT (mẫu kèm theo); 

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 

- Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh; 

- Lệ phí ĐKXT: 30.000 đ/hồ sơ. 

4.2 Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển 

- Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT theo 2 hình thức: 

- Nộp trực tiếp: Thí sinh nộp vào giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ thứ 7 

và chủ nhật) tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - Phòng 305, nhà E4, 144 

Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 
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- Nộp qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm chuyển phát nhanh: Thí 

sinh gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển về địa chỉ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - 

Phòng 305, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Trong trường hợp này, thí 

sinh nộp lệ phí ĐKXT vào tài khoản của Trường Đại học Kinh tế theo nội dung: 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 

Số tài khoản: 2601.000.1057855 tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Tây Hà Nội. 

Thí sinh phải ghi đầy đủ các nội dung nộp tiền: Họ và tên thí sinh; ngày sinh; số 

báo danh; nộp lệ phí ĐKXT. 

Thí sinh gửi kèm theo biên lai thu tiền do ngân hàng cấp vào hồ sơ đăng ký 

xét tuyển. 

 (Lưu ý: Phí chuyển tiền thí sinh thanh toán trực tiếp với ngân hàng). 

4.3 Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 08/6/2015 đến 16h30 

ngày 25/6/2015. 

5. Quy định đối với thí sinh khi đăng ký xét tuyển 

- Trong thời gian quy định nhận hồ sơ ĐKXT, thí sinh không được cùng lúc 

nộp hồ sơ ĐKXT ở 2 đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN. 

- Thí sinh được ĐKXT tối đa 3 ngành học của Trường Đại học Kinh tế theo thứ 

tự ưu tiên. 

- Trong thời gian quy định nhận hồ sơ ĐKXT, thí sinh được phép một lần rút hồ 

sơ (mẫu kèm theo) để nộp vào ngành khác của Trường Đại học Kinh tế hoặc trường, 

khoa trực thuộc khác trong ĐHQGHN nhưng không được nhận lại lệ phí ĐKXT. 

- Thí sinh đã trúng tuyển đợt 1 không được ĐKXT đợt bổ sung.   

6. Phương án xét tuyển 

Điểm trúng tuyển theo ngành kết hợp với điểm trúng tuyển vào trường, nếu thí 

sinh đủ điểm trúng tuyển vào trường nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành học 

theo nguyện vọng 1 đã đăng ký sẽ được chuyển ngành học sang nguyện vọng 2, 3 nếu 

đủ điểm và còn chỉ tiêu. 

7. Công bố kết quả xét tuyển và triệu tập nhập học 

Trường Đại học Kinh tế công bố danh sách thí sinh trúng tuyển (đối với thí sinh 

đã tốt nghiệp THPT) và thí sinh đạt điểm ngưỡng trúng tuyển đầu vào (đối với thí sinh 

chưa tốt nghiệp THPT) trên website của trường (www.ueb.vnu.edu.vn) trước ngày 

30/6/2015. Gửi giấy triệu tập trúng tuyển trước ngày 25/7/2015. Dự kiến thời gian 

nhập học từ ngày 15/8 đến ngày 20/8/2015./. 

 

Nơi nhận:  
- Ban Giám hiệu (để b/cáo); 
- Ban chỉ đạo TSĐH năm 2015 ĐHQGHN (để b/cáo); 
- Thủ trưởng các đơn vị; 
- Bộ phận TT (để CN); 
- Lưu: VT, ĐT, H(5). 

                 KT. HIỆU TRƯỞNG 
                PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

                          (Đã ký) 

                   TS. Nguyễn Trúc Lê 

 


