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THÔNG BÁO
Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm
2021 tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh như sau:
I. Tên trường: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (Mã trường: DNV)
II. Vùng tuyển sinh: Trong cả nước
III. Đối tượng tuyển sinh
- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Thí sinh tốt nghiệp THPT
từ năm 2021 trở về trước;
- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT: Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2016 đến
năm 2021;
- Xét tuyển thẳng: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021.
IV. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT;
- Phương thức 2: xét tuyển theo kết quả học tập THPT (lớp 11 và học kì I lớp 12);
- Phương thức 3: xét tuyển thẳng.
V. Ngành, mã ngành, tổ hợp môn thi và chỉ tiêu xét tuyển

TT

Mã ngành

Ngành/Chuyên
ngành

Chỉ
tiêu
(dự
kiến)

1

7380101
Luật
TP. Hồ Chí Minh

35

2

7340406
Quản trị văn phòng
TP. Hồ Chí Minh

25

3

7310205
Quản lý nhà nước
TP. Hồ Chí Minh

100

4

7320303
Lưu trữ học
TP. Hồ Chí Minh
40

5

7320303-1
Chuyên ngành Văn
TP. Hồ Chí Minh thư – Lưu trữ

Phương thức tuyển sinh
Theo kết quả Theo kết quả
thi tốt nghiệp học tập
Xét tuyển thẳng
THPT
THPT
- Xét tuyển thẳng đối với thí
Tổ hợp môn
Tổ hợp
thi/bài thi
môn học sinh đạt giải nhất, nhì, ba
trong Kỳ thi chọn học sinh
giỏi quốc gia (năm học
A00; A01; A00; A01; 2020 - 2021) hoặc đạt giải
C00; D01
C00; D01 nhất, nhì, ba trong Kỳ thi
khoa học kỹ thuật cấp quốc
gia (năm học 2020 - 2021)
A01; C00;
A01; C00; và đã tốt nghiệp THPT
D01; D15
D01; D15 - Xét tuyển thẳng đối thí
sinh đạt giải nhất, nhì, ba
trong Kỳ thi chọn học sinh
A00; C00;
A00; C00; giỏi cấp tỉnh (năm học
D01; D15
D01; D15 2020 - 2021) hoặc thí sinh
đạt giải nhất, nhì, ba trong
Kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp
tỉnh (năm học 2020 - 2021)
và đã tốt nghiệp THPT
C00; C03;
C00; C03; - Xét tuyển thẳng theo kết
C19; D14
C19; D14 quả học tập THPT: Thí sinh
là học sinh giỏi ở THPT
(lớp 10, lớp 11, lớp 12) và
đã tốt nghiệp THPT.
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VI. Tổ chức tuyển sinh
1. Thành phần hồ sơ, địa điểm, phương thức nộp hồ sơ xét tuyển
1.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển
a. Xét tuyển theo phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT:
- Xét tuyển đợt 1: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Xét tuyển các đợt bổ sung (nếu có):
- Phiếu xét tuyển (Mẫu 01- ĐKXT kèm theo);
- Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT (bản sao có chứng thực);
- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy CNTN THPT tạm thời (bản sao có chứng thực);
- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có);
b. Xét tuyển theo phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập Trung học phổ thông
- Phiếu xét tuyển (Mẫu 02 - ĐKXT kèm theo);
- Học bạ THPT (bản sao có chứng thực);
- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy CNTN THPT tạm thời (bản sao có chứng thực);
- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có);
c. Xét tuyển theo phương thức 3: Xét tuyển thẳng:
- Xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh
giỏi quốc gia (năm học 2020 – 2021) hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi khoa học kỹ
thuật cấp quốc gia (năm học 2020 – 2021) và đã tốt nghiệp THPT: Hồ sơ theo quy định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo (phụ lục các môn xét tuyển thẳng kèm theo).
- Xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh
giỏi cấp tỉnh (năm học 2020 – 2021) hoặc thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi khoa
học kỹ thuật cấp tỉnh (năm học 2020 – 2021) và đã tốt nghiệp THPT (phụ lục các môn xét
tuyển thẳng kèm theo).
+ Phiếu xét tuyển (Mẫu 03-ĐKTT kèm theo).
+ Giấy CNTN THPT tạm thời (bản sao có chứng thực).
+ Giấy chứng nhận đạt giải (bản sao có chứng thực).
- Xét tuyển thẳng đối với thí sinh là học sinh giỏi ở THPT (lớp 10, lớp 11, lớp 12)
và đã tốt nghiệp THPT
+ Phiếu xét tuyển (Mẫu 04-ĐKTT kèm theo).
+ Giấy CNTN THPT tạm thời (bản sao có chứng thực).
+ Học bạ THPT (bản sao có chứng thực).
1.2. Địa điểm, phương thức nộp hồ sơ
Thí sinh nộp hồ sơ theo 1 trong số các cách thức sau:
a) Nộp trực tiếp tại các địa điểm nhận hồ sơ của Trường: Thí sinh chuẩn bị đầy đủ
hồ sơ như trên, nộp hồ sơ và lệ phí tại một trong số các địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
- Điểm thu hồ sơ số 1: 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
- Điểm thu hồ sơ số 2: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, số 36, đường Xuân La,
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
- Điểm thu hồ sơ số 3: Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam:
+ Số 749 đường Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
+ Số 2 Nguyễn Lộ Trạch, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Năng.
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b) Nộp qua đường bưu điện: Thí sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, nộp hồ sơ tại
Bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên về một trong số các
địa chỉ tiếp nhận hồ sơ tại địa chỉ trên.
1.3. Lệ phí xét tuyển:
Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tiếp theo địa chỉ trên hoặc chuyển khoản vào tài
khoản (ghi rõ nội dung chuyển khoản: lệ phí xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021):
Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
Địa chỉ: Số 36, đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
Số tài khoản: 3714.0.1057679 tại Kho bạc Nhà nước Tây Hồ, Hà Nội.
Kinh phí: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
a) Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT
- Tốt nghiệp THPT;
- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường (trường công bố sau khi thí
sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT).
b) Xét theo kết quả học tập THPT
- Tốt nghiệp THPT từ năm 2016 trở lại đây;
- Tổng điểm của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên.
c) Xét tuyển thẳng
- Tốt nghiệp THPT năm 2021;
- Đạt điều kiện xét tuyển thẳng của Trường. Cụ thể:
Ngành Quản trị văn phòng, Luật, Quản lý nhà nước, Lưu trữ học (bao gồm chuyên
ngành Văn thư lưu trữ):
+ Xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh
giỏi quốc gia (năm học 2020 – 2021) hoặc thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi
khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (năm học 2020 – 2021) dành cho học sinh THPT do Bộ
Giáo dục và Đào tạo tổ chức và đã tốt nghiệp THPT.
+ Xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh
giỏi cấp tỉnh (năm học 2020 – 2021) hoặc thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi
khoa học kỹ thuật cấp tỉnh (năm học 2020 – 2021) và đã tốt nghiệp THPT.
+ Xét tuyển thẳng đối với thí sinh là học sinh giỏi ở THPT (lớp 10, lớp 11, lớp 12)
và đã tốt nghiệp THPT.
3. Lịch tuyển sinh trình độ đại học
3.1. Tuyển sinh đợt 1
a. Phương thức 1: xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: Trường sẽ có
thông báo cụ thể sau khi có kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b. Phương thức 2: xét tuyển theo kết quả học tập THPT
Thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển, công bố trúng tuyển và xác nhận nhập học: Trường sẽ
có thông báo cụ thể sau.
c. Phương thức 3: xét tuyển thẳng
- Đối với thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia
(năm học 2020 – 2021) hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp
quốc gia (năm học 2020 – 2021) và đã tốt nghiệp THPT: thời gian xét tuyển quy định của
Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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- Xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh
giỏi cấp tỉnh (năm học 2020 – 2021) hoặc thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi
khoa học kỹ thuật cấp tỉnh (năm học 2020 – 2021) và đã tốt nghiệp THPT.
+ Thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển: Thời gian nộp hồ sơ tuyển thẳng Trường sẽ có
thông báo cụ thể sau.
+ Thời gian công bố kết quả tuyển thẳng: Dự kiến sau 7 ngày từ khi thí sinh được
công nhận tốt nghiệp năm 2021.
+ Thời gian xác nhận nhập học: Trong vòng 5 ngày sau khi công bố kết quả tuyển
thẳng.
- Xét tuyển thẳng đối với thí sinh là học sinh giỏi ở THPT (lớp 10, lớp 11, lớp 12).
+ Thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển: Thời gian nộp hồ sơ tuyển thẳng Trường sẽ có
thông báo cụ thể sau.
+ Thời gian công bố kết quả tuyển thẳng: Dự kiến sau 7 ngày từ khi thí sinh được
công nhận tốt nghiệp năm 2021.
+ Thời gian xác nhận nhập học: Trong vòng 5 ngày sau khi công bố kết quả tuyển
thẳng.
3.2. Tuyển sinh bổ sung (nếu có)
Đối với các đợt xét tuyển bổ sung, Trường có thông báo trước 10 ngày kể từ thời
điểm Trường bắt đầu nhận hồ sơ.
VII. Địa điểm tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh
Số 181 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 028 389 523 72; 028 3984 8818.
VIII. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường
1. Tổ hợp môn học/bài thi
Tổ hợp
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Lịch sử

Mã
tổ hợp
A00
A01
C00
C03

Tổ hợp
Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Mã
tổ hợp
C19
D01
D14
D15

2. Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy được cập nhật thường xuyên trên
Website: http://truongnoivu.edu.vn/, http://truongnoivu-csmn.edu.vn/; Hộp thư điện tử:
tuyensinh.dnv@gmail.com; Fanpage: Tư vấn Tuyển sinh - Đại học Nội vụ Hà Nội./.
Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục & Đào tạo (để b/c);
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Các Phó Hiệu trưởng;
- Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố;
- Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã;
- Các Trường THPT, TTGDTX;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường;
- Website Trường;
- Lưu: VT, ĐTĐH.

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Bá Chiến

