
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Số: 1873 /TB-ĐHKT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO
Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học năm 2018

Căn cứ Thông tư số 05/2017/BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy,
tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và Thông tư số
07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của 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/BGDĐT ngày 25/01/2017;

Căn cứ Hướng dẫn 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09/3/2018 về việc hướng dẫn
công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, tuyển  sinh trung
cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo;

Căn cứ Hướng dẫn số 848/HD-ĐHQGHN ngày 15/3/2018 của Giám đốc Đại
học Quốc gia Hà Nội về việc công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 ở
Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ đề án tuyển sinh đại học năm 2018 (theo Công văn số 584/ĐHKT-
ĐTĐH ngày 16/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế);

Căn cứ Thông báo số 585/TB-ĐHKT ngày 16/3/2018 về việc thông báo
tuyển sinh đại học năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp ngày 13/7/2018 của Hội đồng tuyển sinh hệ đại học
chính quy năm 2018 Trường Đại học Kinh tế về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu
vào để xét tuyển đại học năm 2018;

Trường Đại học Kinh tế thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu
vào để xét tuyển đại học năm 2018 như sau:

1. Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):
Điểm xét tuyển = tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với

từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển (điểm môn Tiếng Anh của các

chương trình đào tạo chất lượng cao nhân hệ số 2) + điểm ưu tiên đối tượng, khu
vực theo quy định tại Điều 7 của Quy chế tuyển sinh.

Điểm xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân.



2. Tiêu chí phụ: Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng trúng tuyển vượt
quá chỉ tiêu ngành, các thí sinh có kết quả thi bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách
sẽ được xét trúng tuyển lần lượt theo 2 tiêu chí phụ:

2.1. Chương trình đào tạo chuẩn:
- Tiêu chí phụ 1: Theo điểm từ cao xuống thấp của môn thi Toán.
- Tiêu chí phụ 2: Theo thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Trường.
2.2. Chương trình đào tạo chất lượng cao:
- Tiêu chí phụ 1: Theo điểm từ cao xuống thấp của môn thi Tiếng Anh.
- Tiêu chí phụ 2: Theo thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Trường

3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của các ngành như sau:

STT Tên ngành Mã ngành
Điểm ngưỡng
đảm bảo chất
lượng đầu vào

Ghi chú

I Chương trình đào tạo chuẩn

1 Kinh tế 7310101 16.00

2 Kinh tế phát triển 7310105 16.00

II Chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23 của Bộ
GD&ĐT

1 Kinh tế quốc tế 7310106
20.00

(Điểm môn
tiếng Anh đã
nhân hệ số 2)

Tổng điểm 3 môn
thi (trong đó điểm

môn tiếng Anh
chưa nhân hệ số

2) phải đạt từ
15.00 điểm trở lên

2 Quản trị kinh doanh 7340101

3 Tài chính - Ngân
hàng 7340201

4 Kế toán 7340301

III Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh liên kết quốc tế do
Đại học Troy (Hoa Kỳ) cấp bằng

1 Quản trị kinh doanh 7340101QT

20.00
(Điểm môn

tiếng Anh đã
nhân hệ số 2)

Tổng điểm 3 môn
thi (trong đó điểm

môn tiếng Anh
chưa nhân hệ số

2) phải đạt từ
15.00 điểm trở lên

Ngoài việc xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia, Trường Đại học
Kinh tế - ĐHQGHN còn xét tuyển kết quả học bạ THPT đối với duy nhất Chương
trình Cử nhân Quản trị kinh doanh, liên kết với Đại học Troy - Hoa Kỳ, Khóa 17,
Niên Khóa 2018-2022.

Thí sinh có nguyện vọng cần đáp ứng 03 điều kiện:
- Điều kiện 1: Trung bình chung lớp 12 đạt 6.0/10 trở lên



- Điều kiện 2:  Tổng điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12 của 1 trong
4 tổ hợp xét tuyển dưới đây đạt 18.0 trở lên:

Tổ hợp xét tuyển 1 Tổ hợp xét tuyển 2 Tổ hợp xét tuyển 3 Tổ hợp xét tuyển 4

Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Anh Toán, Sinh, Anh

- Điều kiện 3: Tiếng Anh
Tuyển thẳng: Thí sinh có một trong các chứng chỉ tiếng Anh (còn hiệu lực

tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh) với kết quả tối thiểu như sau: IELTS 5.5,

TOEFL iBT 61; B2 khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương (TOEIC 600;

đạt bậc 4/6 theo khung năng lực dành cho người Việt Nam).
Xét tuyển: Thí sinh được xét tuyển và đạt yêu cầu để xếp lớp luyện thi

IELTS thông qua bài kiểm tra tiếng Anh tại Trường Đại học Kinh tế hoặc có 1

trong 2 kết quả dưới đây:

(1) Điểm thi tiếng Anh tại Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 đạt 6.0/10 trở
lên.

(2) Điểm trung bình môn Tiếng Anh Học kỳ 1 hoặc Học kỳ 2 lớp 12 đạt

7.0/10 trở lên.
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐT, H(4);
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