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THÔNG BÂo 66 2)
Vê viêc xét tuyén thing và
hQCchinh quy
tiên xét tuyen trong tuyen Sinh
hQCQuoc gia Hà NQi nim 2020
vào Trurbng
hQCNgoai ngü' Thvc hiên kê hoqch tuyén Sinhdai hoc chinh quy nâm 2020 và Quy chê tuyên Sinhtrình
dô dai hQCban hành kèm theo Thông tu sé 09/2020/TT-BGDDT ngày 07/5/2020 cùa BO trur&ng
Bô Giâo duc và Dào tao (sau dây goi tât là Quy ché tuyén Sinh cüa BO GD&DT);

çan ct Quyét dinh 3737/QD-DHQGHNngày 21/10/2014 vè viêc ban hành Quy dinh
cc chê d4c thù trong dào tao liên thông bâc trung hoc phô thông chuyên và bâc dai hoc Dai
hoc Quôc gia Hà NOi cùa Giâm dôc Dai hQCQuôc gia Hà NOi;
Cân ct Công van sé 1469/DHQGm•l-DTngày 19/5/2020vè viêc huéng dân xét tuyén
thàng, tru tiên xét tuyên và xét tuyên theo phtrcng th(rckhâc vào dai hQCnâm 2020 cùa Giâm
dôc Dai hQCQuôc gia Hà NOi;
Càn ct Thông bâo sé 4861TB-DHNNngày 22/5/2020vè viêc xét tuyén thàng và tru tiên
xét tuyén trong tuyén Sinh dai hoc chinh quy vào Trur&ngDai hQCNgoai ngü - Dai hoc Quôc
gia Hà NOi nâm 2020 cùa I-liêu tru&ng Trurèng Dai hoc Ngoai ngü - DHQGHN;
Càn ct Công van sé 1778/BGDDT-GDDHngày 22/5/2020 vè viêc huéng dan công tâc
tuyén Sinh trình dô dai hoc; tuyên Sinhtrình dô cao ding ngành Giâo duc Mâm non cùa BO
trur&ngBO Giâo duc và Dào tao;

Trtròne Dai hQCNgoai ngù - Dai hoc Quôc gia Hà Nêi (DH Ngoai ngü - DHQGHN)
thông bio vê viêc diêu chinh thòi gian xét tuyên thàng, urutiên xét tuyên trong tuyên Sinh
dai hQCchinh quy nàm 2020 vào câc ngành hoc cùa Truòng, cu the nhu sau:

1. Thèi gian nhân ho sc ding ki xét tuyen thàng, tru tiên xét tuyen:
- Doi Véi nhôm doi tu•çng 1: thi Sinh gùi hô sa xét tuyên thâng và tru tiên xét tuyên
vê sò GDDT tru6c ngày 20/7/2020. Cic sè GDDT gùi hô so xét tuyén thàng và tru tiên
xét tuyên vê Trurèng DH Ngoai ngù - DHQGHÌsI tru6c ngày 01/8/2020.
Doi Véi nhôm doi ttrçng 2 và 3: thi Sinh güi hô sa theo duèng burudièn hoac nop
truc tiêp (trù ngày lâvà thé Bày, Chti Nhât) tai Hôi dông tuyén Sinh dai hQCchinh quy
nâm 2020 cùa Truòng DH Ngoai ngü - DHQGHÈ%I
tru6c ngày 01/8/2020.

2. Thòi gian công bo ket quà:
Kêt quà trûng tuyên thàng và tru tiên xét tuyên duqc thông bio t6i câc
GDDT,
cic truèng THPT và thi Sinh truréc 17h00 ngày 20/8/2020.Thông tin duqc dàng tài tai

website cùa Tru&ng DH Ngoai ngü - DHQGHN: http://ulis.vnu.edu.vn

Cic thông tin khâc vàn git nguyên nhu Thông bâo sé 486/TB-DHNN ngày 22/5/2020
cùa Hiêu tru&ngTruòng DH Ngoai ngü - DHQGHNvê viêc xét tuyén thàng và tru tiên xét
tuyén trong tuyên Sinh dai hQCchinh quy vào Truòng DH Ngoai ngü - DHQGHN nam 2020.
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