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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 

HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2022 

 

Số:             /TB-HĐTS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày            tháng         năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

Ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2022 

xét tuyển theo Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và thủ tục, thời gian  

xác nhận nhập học tại trụ sở chính Hà Nội 
  
 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hình 

thức chính quy đợt 1 năm 2022 xét tuyển theo Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và thủ tục, 

thời gian xác nhận nhập học tại trụ sở chính Hà Nội như sau: 
 

1. Ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2022 xét 

tuyển theo Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 

TT Mã ngành Ngành/chuyên ngành 

Ngưỡng điểm trúng 

tuyển  

(điểm IELTS và 

trương đương) 

1.  7340404 Quản trị nhân lực 6.0 

2.  7340406 Quản trị văn phòng 5.5 

3.  
7380101 

7380101-01 

Luật 

Chuyên ngành Thanh tra thuộc ngành Luật 
6.0 

4.  

 

7229040-01 

7229040-02 

Chuyên ngành Văn hóa Du lịch thuộc ngành 

Văn hóa học 

Chuyên ngành Văn hóa Truyền thông thuộc 

ngành Văn hóa học 

5.5 

5.  
7229042 

7229042-01 

Quản lý văn hóa 

Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát 

triển du lịch thuộc ngành Quản lí văn hóa 

5.0 

6.  
7320201 

7320201-01 

Thông tin – thư viện 

Chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành 

Thông tin – thư viện 

5.5 

7.  7310205 Quản lý nhà nước 5.5 

8.  

7310201 

7310201-01 

7310201-02 

Chính trị học 

Chuyên ngành Chính sách công thuộc ngành 

Chính trị học 

Chuyên ngành Công tác tôn giáo thuộc ngành 

Chính trị học  

5.5 

9.  
7320303 

7320303-01 

Lưu trữ học 

Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ thuộc ngành 

Lưu trữ học 

5.0 



TT Mã ngành Ngành/chuyên ngành 

Ngưỡng điểm trúng 

tuyển  

(điểm IELTS và 

trương đương) 

10.  
7480104 

7480104-01 

Hệ thống thông tin 

Chuyên ngành Hệ thống thông tin thương mại 

điện tử thuộc ngành Hệ thống thông tin 

5.0 

11.  7310202 
Xây dựng Đảng  

và chính quyền nhà nước 
5.0 

12.  7310101 Kinh tế 5.5 

13.  7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 5.5 

14.  

7220201 

7220201-01 

7220201-02 

Ngôn ngữ Anh 

Chuyên ngành Biên – Phiên dịch thuộc ngành 

Ngôn ngữ Anh 

Chuyên ngành Tiếng Anh du lịch thuộc ngành 

Ngôn ngữ Anh 

5.5 

 

2. Xác nhận nhập học 

- Hồ sơ xác nhận nhập học trực tuyến: Thí sinh trúng tuyển bằng phương thức 

xét tuyển theo Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đợt 1 năm 2022 xác nhận nhập học bằng 

hình thức trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Thời gian xác nhận nhập học trực tuyến: trước 17 giờ ngày 30/9/2022. 

- Sau khi xác nhận nhập học trực tuyến thí sinh phải nộp bản chính Chứng chỉ 

tiếng Anh quốc tế tại Trường hoặc theo hình thức thư chuyển phát nhanh/chuyển phát 

ưu tiên trước 17 giờ ngày 30/9/2022 (tính theo dấu bưu điện) về địa chỉ: Nhà G, Tầng 

2, phòng G202, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Số 36 Xuân La, phường Xuân La, 

quận Tây Hồ, TP. Hà Nội; hotline: 1900 099 996, điện thoại: (0243) 7536.314 máy lẻ: 

410, 415, 416. 

Sau khi thí sinh xác nhận nhập học, Trường sẽ gửi Giấy triệu tập thí sinh trúng 

tuyển trước ngày 03/10/2022 (trong trường hợp thí sinh không nhận được Giấy triệu tập 

trúng tuyển, thí sinh đã xác nhận nhập học theo thủ tục trên vẫn đến Trường để nhập 

học). 

Thời gian nhập học: Ngày 06/10/2022 - 07/10/2022./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c); 

- Bộ Nội vụ (để b/c); 

- Chủ tịch HĐ Trường (để b/c); 

- Các Phó chủ tịch HĐTS; 

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, ĐTĐH, HĐTS. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Bá Chiến 
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