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THÔNG BÁO 

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

xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2022 và thủ tục, thời gian 

xác nhận nhập học tại Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trực thuộc Bộ Nội vụ thông báo ngưỡng điểm 

trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2022 xét tuyển theo kết quả bài thi 

đánh giá năng lực năm 2022 và thủ tục, thời gian xác nhận nhập học tại Phân hiệu 

Thành phố Hồ Chí Minh như sau: 

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

xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực 

TT Mã ngành Ngành/chuyên ngành 

Ngưỡng điểm 

trúng tuyển  
(Kết quả ĐGNL ĐH 

Quốc gia Hà Nội) 

Ngưỡng điểm  

trúng tuyển  
(Kết quả ĐGNL ĐH 

Quốc gia TP. Hồ Chí 

Minh) 

1.  7340406TP-HCM Quản trị văn phòng 85 680 

2.  7380101TP-HCM Luật 85 680 

3.  
7310205TP-HCM Quản lý nhà nước 80 640 

4.  
7320303TP-HCM 

7320303-1TP-HCM 

Lưu trữ học 

Chuyên ngành Văn thư – Lưu 

trữ thuộc ngành Lưu trữ học 

75 600 

2. Xác nhận nhập học 

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

xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực 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 Giấy chứng 

nhận kết quả đánh giá năng lực năm 2022 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: Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên, Phân hiệu 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh, số 181 Lê Đức Thọ, phường 

17, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 389 523 72; 028 3984 8818.  
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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. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Bá Chiến 
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