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THÔNG BÁO 
Về kết quả xét tuyển đối với thí sinh xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển  

đại học chính quy vào Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN năm 2021 

 
Căn cứ Thông báo số 528/TB-ĐHNN ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc xét tuyển 

thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học chính quy vào Trường Đại học Ngoại ngữ, 

ĐHQGHN năm 2021; 

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 01/7/2021 và ngày 02/7/2021 về việc xét hồ sơ đăng 

ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngoại ngữ, 

ĐHQGHN năm 2021; 

 

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN thông báo về việc công nhận trúng tuyển 

thẳng có điều kiện theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và hướng dẫn 

quy trình xác nhận nhập học đối với các thí sinh đáp ứng các điều kiện trúng tuyển theo 

phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển tuyển sinh đại học chính quy năm 2021, 

cụ thể như sau: 

1. Điều kiện trúng tuyển chính thức: 

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông. 

- Đạt hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT. 

- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT, 

ĐHQGHN và Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 

Hội đồng tuyển sinh sẽ tiến hành hậu kiểm các điều kiện trúng tuyển theo từng 

đối tượng khi thí sinh nhập học. Những thí sinh không đáp ứng đủ các điều kiện trúng 

tuyển sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển chính thức. 

Thí sinh trúng tuyển có điều kiện đại học chính quy theo phương thức xét tuyển 

thẳng và ưu tiên xét tuyển của Nhà trường theo từng đối tượng xem tại Phụ lục đính 

kèm thông báo này. 

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển thẳng có điều kiện trên website của trường 

http://ulis.vnu.edu.vn từ 20h00 ngày 09/7/2021 (mã tra cứu là số Chứng minh nhân dân 

của thí sinh). 

2. Xác nhận nhập học: 

- Để chuẩn bị chu đáo trong việc tiếp đón thí sinh trúng tuyển thẳng đến nhập học 

trực tiếp tại trường, đề nghị thí sinh xác nhận nhập học tại đường link: 

http://bit.ly/xnnhtt2021 trước 17h00 ngày 18/7/2021. 

- Thông báo nhập học chính thức và các thông tin khác sẽ được nhắn tin tới từng 

thí sinh qua số điện thoại thí sinh đã đăng ký và cập nhật trên website ulis.vnu.edu.vn 

trong thời gian sớm nhất. Ngày nhập học dự kiến: trước ngày 10/8/2021 (theo quy định 

của Bộ GD&ĐT). 

http://ulis.vnu.edu.vn/


Mọi thông tin liên quan, xin liên hệ Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ, 

ĐHQGHN, P.107 nhà A1, số điện thoại: (024) 37548137 / 0979292969. 

Trân trọng thông báo./. 

 
 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Phòng TTPC; 

- Lưu: HCTH, ĐT, Tr03. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 

 

 

 

 

Hà Lê Kim Anh 
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