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THÔNG BÁO 
Về việc công bố điểm Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh Đại học chính quy 

 trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN năm 2018 

 

Căn cứ 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/TT-BGD&ĐT 

ngày 25 tháng 01  năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 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 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 

05/2017/TT-BGDĐT, ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Căn cứ Hướng dẫn 899/BGDĐT-GDĐH ngày 9/03/2018 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 848/HD - ĐQHGHN ngày 15/03/2018 về việc hướng dẫn 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 chính quy năm 2018 của Trường Đại học Ngoại 

ngữ- ĐHQGHN; 

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo điểm Ngưỡng đảm bảo chất 

lượng đầu vào xét tuyển Đại học Chính quy như sau:  

- Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển các ngành học Ngôn ngữ bậc đại học hệ chính 

quy năm 2018 đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 là 15,00 điểm cho tất cả 

các tổ hợp xét tuyển gồm 03 môn/bài thi; Điểm tối thiểu của mỗi môn/bài thi 

trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm; 

- Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển các ngành học Sư phạm bậc đại học hệ chính 

quy theo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính 

quy các ngành Sư phạm năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Trân trọng thông báo!  

 
Nơi nhận:  

- ĐHQGHN (để báo cáo); 
-  BGH (để báo cáo); 

- P. CT & CTHSSV (để phối hợp); 

- P. TT & PC; 

- Lưu: HCTH, Đt, VH06 
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
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