
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 

Số:  2535/TB-ĐHKT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Hà Nội, ngày  19  tháng  8   năm 2021 

   

THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh  

dành cho các tài năng thể thao đợt 2 năm 2021 

 

Căn cứ đề án tuyển sinh đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh dành cho 

các tài năng thể thao năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội; 

 Căn cứ Thông báo số 1495/TB-ĐHKT ngày 18/05/2021 của Trường Đại học 

Kinh tế về việc thông báo tuyển sinh đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh dành 

cho các tài năng thể thao năm 2021; 

 Căn cứ các Quyết định số 2534/QĐ-ĐHKT ngày 19/8/2021 về việc công nhận 

trúng tuyển đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao 

đợt 2 năm 2021; 

Trường Đại học Kinh tế thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy ngành 

Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao đợt 2 năm 2021 như sau: 

1. Kết quả xét tuyển:  

STT Phương thức tuyển sinh 

Điểm 

 trúng tuyển 

(thang điểm 100) 

Số thí sinh 

đăng ký 

xét tuyển 

Số thí sinh 

trúng 

tuyển 

1 

Phương thức xét tuyển 1 

(thí sinh là thành viên đội tuyển 

quốc gia tham gia thi đấu các 

giải quốc tế chính thức): 

65 4 4 

2 

Phương thức xét tuyển 2 

(thí sinh là vận động viên cấp 1, 

kiện tướng, vận động viên): 

65 36 33 

 Tổng  40 37 

2. Danh sách trúng tuyển: Có danh sách kèm theo. 

Trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 

- Phòng TT&QTTH (để cập nhật); 

- Lưu: VT, ĐT, H(6); 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 
 

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê 

 


