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               Số:           /TB-HĐTS                        Hà Nội, ngày           tháng        năm 2021 

THÔNG BÁO 

Điều chỉnh thời hạn, phương thức nộp hồ sơ xác nhận nhập học  

đại học hệ chính quy năm 2021  

 

Căn cứ Văn bản số 3567/BGDĐT-GDĐH ngày 20/8/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; trình độ cao đẳng 

ngành Giáo dục Mầm non năm 2021; 

Căn cứ Thông báo số 1347/TB-HĐTS ngày 02/8/2021 của Chủ tịch Hội đồng 

tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2021, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về Kết quả 

trúng tuyển diện tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy năm 2021 tại trụ sở chính Hà Nội 

đối với thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc 

trong Kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và thí sinh đạt học sinh giỏi ở THPT; 

Căn cứ Thông báo số 1348/TB-HĐTS ngày 02/8/2021 của Chủ tịch Hội đồng 

tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2021, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về Kết quả 

trúng tuyển diện tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy năm 2021 tại Phân hiệu TP. Hồ 

Chí Minh đối với thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh 

hoặc trong Kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và thí sinh đạt học sinh giỏi ở THPT; 

Căn cứ Thông báo số 1349/TB-HĐTS ngày 02/8/2021 của Chủ tịch Hội đồng 

tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2021, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về Kết quả 

trúng tuyển diện tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy năm 2021 tại Phân hiệu Quảng 

Nam đối với thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc 

trong Kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và thí sinh đạt học sinh giỏi ở THPT; 

 Căn cứ Thông báo số 1350/TB-HĐTS ngày 02/8/2021 của Chủ tịch Hội đồng 

tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2021, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về Ngưỡng 

điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 xét tuyển theo kết quả học tập 

THPT và thủ tục, thời gian xác nhận nhập học tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Thông báo số 1351/TB-HĐTS ngày 02/8/2021 của Chủ tịch Hội đồng 

tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2021, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về Ngưỡng 

điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 xét tuyển theo kết quả học tập 

THPT và thủ tục, thời gian xác nhận nhập học tại Phân hiệu Quảng Nam; 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo điều chỉnh thời hạn, phương thức xác 

nhận nhập học, cụ thể như sau: 

1. Trụ sở chính Hà Nội 

Với các thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng năm 2021 

- Thời hạn xác nhận nhập học: đến trước 17 giờ ngày 30/8/2021. 

- Phương thức xác nhận nhập học: gửi bản chụp hồ sơ xác nhận nhập học (bản 

chính Giấy cam đoan và bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2021) qua Zalo: 0989.87.1599 - Trường ĐH Nội vụ HN trụ sở chính Hà Nội 



 
 

2. Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh 

Với các thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng và phương thức 

xét tuyển theo kết quả học tập THPT đợt 1 năm 2021 

- Thời hạn xác nhận nhập học: đến trước 17 giờ ngày 30/8/2021. 

- Phương thức xác nhận nhập học: gửi bản chụp hồ sơ xác nhận nhập học (bản 

chính Giấy cam đoan và bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2021) qua Zalo: 0913.327.009 - Phân hiệu TP.HCM Trường ĐH Nội vụ HN 

3. Phân hiệu tại Quảng Nam 

Với các thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng và phương thức 

xét tuyển theo kết quả học tập THPT đợt 1 năm 2021 

- Thời hạn xác nhận nhập học: đến trước 17 giờ ngày 30/8/2021. 

- Phương thức xác nhận nhập học: gửi bản chụp hồ sơ xác nhận nhập học (bản 

chính Giấy cam đoan và bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2021) qua Zalo: 0867.565.468 - Phân hiệu Quảng Nam Trường ĐH Nội vụ HN 

4. Quy trình thực hiện xác nhận nhập học  

Bước 1: Thí sinh phải làm Giấy cam đoan (bản in hoặc viết tay) theo mẫu của 

Trường (mẫu kèm theo); 

Bước 2: Thí sinh chụp bản chính Giấy cam đoan (đã có chữ ký của thí sinh) và 

bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021; 

Bước 3: Thí sinh gửi 02 bản chụp trên qua Zalo (lưu ý: thí sinh xác nhận nhập 

học ghi rõ phương thức xét tuyển: xét tuyển thẳng hoặc xét tuyển theo kết quả học 

tập THPT) 

Lưu ý: Cách gửi ảnh chụp qua Zalo thực hiện theo hướng dẫn tại Website: 

truongnoivu.edu.vn, chuyên mục tuyển sinh 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội xin trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận: 

- Bộ Giáo dục & Đào tạo (để b/c); 

- Bộ Nội vụ (để b/c); 

- Chủ tịch HĐ Trường; 

- Các Phó Hiệu trưởng; 

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, ĐTĐH. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Bá Chiến 

                                                     

  



 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY CAM ĐOAN 

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 

Họ và tên thí sinh: ………………………………. ………………………… 

Số báo danh: ………………………………………. ………………………. 

Sinh ngày: …./.…./….…… Nơi sinh: …………………. ………………… 

Giới tính: ……….… Số điện thoại: ………………………………………. 

Ngành/chuyên ngành trúng tuyển: ………………………………………… 

Mã ngành/chuyên ngành trúng tuyển: ……………………………………… 

Phương thức xét tuyển: ……………………………………………………. 

(Xét tuyển thẳng hoặc xét tuyển theo kết quả học tập THPT) 

Xác nhận nhập học tại trụ sở: ……………………………………………… 

(Trụ sở chính Hà Nội/ Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh/ Phân hiệu tại Quảng 

Nam) 

Tôi xin cam đoan chỉ xác nhận nhập học (bằng cách nộp bản chính Giấy 

chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021) tại Trường Đại học Nội vụ Hà 

Nội, không xác nhận nhập học ở trường đại học nào khác.  

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn 

toàn trách nhiệm về lời cam đoan của mình. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn! 

 ………, ngày ………  tháng …… năm 2021 

Người cam đoan 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

……………………….. 
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