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Độc lập - Tự do - Hạnh ph úc

THÔNG BÁO
Tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy và đại học,
đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2021 (đợt 1)
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trực thuộc Bộ Nội vụ thông báo tuyển
sinh đại học liên thông hệ chính quy và đại học, đại học hình thức vừa làm vừa
học năm 2021 (đợt 1) như sau:
1. Mã trường Đại học Nội vụ Hà Nội: DNV
2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc thi tuyển.
3. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước.
4. Thông tin ngành, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển:
Ngành dự tuyển

TT

Mã ngành

Chỉ
tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

A. Tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy
1.

Quản trị văn phòng

7340406

40

D01; D15; C14; C00

2.

Quản trị nhân lực

7340404

30

A00; A01; D01

3.

Luật

7380101

40

A00; A01; D01

4.

Lưu trữ học
- Chuyên ngành Văn thư Lưu trữ

7320303
7320303-01

40

C00; C20; D01; C19

5.

Quản lý nhà nước

7310205

30

A01; C00; D01

6.

Thông tin – Thư viện

7320201

25

A10; C00; C20; D01

7.

Quản lý văn hóa

7229042

25

C00; C20; D01; D15

B. Tuyển sinh đại học, đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học
8.

Quản trị văn phòng

7340406

55

D01; D15; C14; C00

9.

Quản trị nhân lực

7340404

43

A00; A01; D01

10. Luật

7380101

75

A00; A01; D01

11. Hệ thống thông tin

7480104

23

A00; A01; A10; D01

7320303

45

C00; C20; D01; C19

12.

Lưu trữ học
- Chuyên ngành Văn thư -

Lưu trữ

7320303-01

13. Quản lý nhà nước

7310205

72

A01; C00; D01

14. Thông tin – Thư viện

7320201

25

A10; C00; C20; D01

15. Quản lý văn hóa

7229042

35

C00; C20; D01; D15

16. Văn hóa học

7229040

36

C00; C20; D01; D15

17. Chính trị học

7310201

25

A10; C00; C20; D01

7310202

15

A00; C00; C19; C20

18.

Xây dựng Đảng và chính
quyền nhà nước

Ghi chú: Bảng quy đổi mã tổ hợp môn xét tuyển
Mã tổ
hợp môn

Tổ hợp

Mã tổ
hợp môn

Toán, Vật lí, Hóa học

A00

Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân

C19

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân

C20

Toán, Vật lí, Giáo dục công dân

A10

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D01

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D14

Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân

C14

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

D15

Tổ hợp

5. Điều kiện tuyển sinh:
- Tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy: thí sinh đã tốt nghiệp đại
học/cao đẳng/trung cấp hệ chính quy; tổng điểm của các môn học trong tổ hợp
xét tuyển (năm lớp 12) đạt từ 18.0 điểm trở lên.
- Tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học: thí sinh đã tốt nghiệp
THPT hoặc tương đương; tổng điểm của các môn học trong tổ hợp xét tuyển
(năm lớp 12) đạt từ 15.0 điểm trở lên.
- Tuyển sinh đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học: thí sinh đã
tốt nghiệp trình độ đại học/cao đẳng/trung cấp; tổng điểm của các môn học trong
tổ hợp xét tuyển (năm lớp 12) đạt được từ 15.0 điểm trở lên.
6. Thời gian đào tạo:
a) Đại học hình thức vừa làm vừa học: 4 năm
b) Đại học liên thông hệ chính quy và đại học liên thông hình thức vừa làm
vừa học:
- Liên thông từ trình độ đại học: 2 năm – 2,5 năm
- Liên thông từ trình độ cao đẳng:
+ Liên thông từ trình độ cao đẳng (thuộc GDĐH trước đây): 2 năm – 2,5 năm
+ Liên thông từ trình độ cao đẳng (thuộc GD nghề nghiệp): 2,5 năm – 3 năm
- Liên thông từ trình độ trung cấp:

+ Liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp: 2,5 năm – 3 năm
+ Liên thông từ trình độ trung cấp (thuộc GD nghề nghiệp): 3 năm – 3,5 năm
Địa điểm học tập: tại trụ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Hà Nội,
Địa chỉ: Số 36, đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
7. Thủ tục và thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh:
- Hồ sơ tuyển sinh bao gồm:
1) Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu đính kèm);
2) Bản sao bằng tốt nghiệp THPT được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
3) Bản sao Học bạ THPT hoặc Bảng điểm kiến thức văn hóa THPT đối với
thí sinh tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT được cơ quan
có thẩm quyền chứng thực;
4) Đối tượng đại học liên thông hệ chính quy và đại học liên thông hình
thức vừa làm vừa học: Bằng tốt nghiệp cao đẳng/trung cấp và bảng điểm tốt
nghiệp cao đẳng/trung cấp (được cơ quan có thẩm quyền chứng thực);
5) Các giấy tờ ưu tiên được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có);
- Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày: 30/7/2021
Lưu ý: Trường không trả lại hồ sơ và lệ phí sau khi thí sinh đã nộp hồ sơ.
- Thời gian xét tuyển: dự kiến vào ngày 16 tháng 8 năm 2021.
8. Lệ phí xét tuyển: 300.000 đồng/hồ sơ (nộp tại Phòng Kế hoạch - Tài
chính - D102).
9. Địa điểm và hình thức nộp hồ sơ:
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Quản lý đào tạo Đại học (ông Lê Văn Hùng –
phòng D107) - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; Địa chỉ: Số 36, đường Xuân La,
phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
- Hình thức nộp hồ sơ: Thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tại địa chỉ
trên (Thí sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, nộp hồ sơ và lệ phí theo quy định).
Hotline: 1900099996 hoặc (0243) 75 33 659.
Hòm thư điện tử: tuyensinhhuha.edu@gmail.com.
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (để b/c);
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Chủ tịch Hội đồng Trường;
- Các Phó Hiệu trưởng;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường;
- Website Trường;
- Lưu: VT, ĐTĐH.
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