
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC HUẾ 
 

Số:            /TB-ĐHH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thừa Thiên Huế, ngày        tháng 6 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 
Về việc điều chỉnh ngành tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế và điều kiện xét tuyển theo 

phương thức xét học bạ kết hợp với điểm thi năng khiếu của Khoa Giáo dục Thể chất 

 

Căn cứ Thông báo số 513/TB-ĐHH ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Giám đốc Đại 

học Huế về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 theo phương thức xét kết quả học tập 

ở cấp THPT (học bạ) và theo phương thức tuyển sinh riêng; 

Căn cứ Thông báo số 687/TB-ĐHH ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Đại 

học Huế về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ kết hợp với 

điểm thi năng khiếu; 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng 

ngành Giáo dục Mầm non. 

Đại học Huế thông báo điều chỉnh một số nội dung của Thông báo số 513/TB-ĐHH  

và Thông báo số 687/TB-ĐHH như sau: 

1. Dừng tuyển sinh ngành 7349002 - Quản trị kinh doanh (Trường Đại học Kinh 

tế liên kết đào tạo với Đại học Công nghệ Dublin - Ireland). 

Những thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào ngành này theo phương thức xét học bạ 

hoặc theo phương thức tuyển sinh riêng của Trường Đại học Kinh tế sẽ được chuyển sang 

đăng ký xét tuyển ngành khác theo nguyện vọng của thí sinh. 
 

2. Điều chỉnh điều kiện xét tuyển vào ngành Giáo dục Thể chất: Học sinh đã tốt 

nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên 

và điểm thi môn năng khiếu chưa nhân hệ số phải >= 5,0./. 

 

 
Nơi nhận:  

- Thông báo trên các phương tiện thông tin;                  
- Chủ tịch Hội đồng ĐHH; 

- Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2022; 

- Trường Đại học Kinh tế; 

- Khoa Giáo dục Thể chất; 

- Lưu: VT, ĐTCTSV. TTQ. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đỗ Thị Xuân Dung 
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