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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN 

Số:  932/TB-ĐHKTNA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Nghệ An, ngày  05 tháng 10   năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO 

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 

 

Căn cứ Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình 

độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;  

Công văn số 3313/BGDĐT-GDĐH ngày 28/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc điều chỉnh lịch triển khai công tác công tác tuyển sinh trình độ đại học, 

tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020.  

Căn cứ vào biên bản cuộc họp ngày 05/10/2020 của Hội đồng Tuyển sinh 

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.  

 Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo điểm trúng tuyển hệ Đại học 

chính quy năm 2020 đối với các thí sinh xét tuyển vào trường như sau: 

I. PHƯƠNG THỨC XÉT THEO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020: 

TT Ngành học 
Mã 

ngành 
Tổ hợp xét 

Điểm 

chuẩn 

1 Kế toán 7340301 

Toán-Lý-Hóa 

Toán- Lý-Anh 

Toán-Hóa-Sinh 

Toán-Văn-Anh 

14,00đ 

2 

Quản trị kinh doanh: 

CN 1: Quản trị  doanh nghiệp  

CN 2: Quản trị du lịch lữ 

hành và khách sạn 

7340101 14,10đ 

3 Kinh tế 7310101 14,70đ 

4 Tài chính ngân hàng 7340201 15.80đ 

5 Thú y 7640101 15.30đ 

6 Quản lý đất đai 7850103 15.65đ 

7 Lâm nghiệp 7620201  14,00đ 
 

II. PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT: 

          - Điểm trúng tuyển được tính: Thí sinh có điểm tổng kết học kì 1, học kì 2 

năm lớp 11 và học kì 1 năm lớp 12 của 3 môn học thuộc 1 trong các tổ hợp xét 

tuyển đạt trung bình cộng từ 15 điểm trở lên (tốt nghiệp bất cứ năm nào). 

- Điều kiện: Thí sinh tốt nghiệp THPT. 
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III. LƯU Ý ĐỐI VỚI THÍ SINH: 

- Từ ngày 05/10/2020 đến 17 giờ 00', ngày 10/10/2020 thí sinh gửi bản gốc 

Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia đến Trường Đại học Kinh tế Nghệ An 

để xác nhận nhập học. 

 Địa chỉ: Ban tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Số 51, Lý Tự 

Trọng, TP Vinh, Nghệ An.  

- Chế độ ưu đãi dành cho các thí sinh xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 

2020: 

+ Giảm 50% học phí năm thứ nhất cho các thí sinh đạt từ 16đ đến dưới 18 

điểm (đã cộng điểm ưu tiên). 

+ Giảm 70% học phí năm thứ nhất cho các thí sinh đạt từ 18đ đến dưới 20 

điểm (đã cộng điểm ưu tiên). 

+ Miễn học phí năm thứ nhất cho các thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên (đã cộng 

điểm ưu tiên). 

- Nếu thí sinh trúng tuyển, đến thời gian quy định trên không nộp giấy chứng 

nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 thì coi như không có nhu cầu nhập học 

và sẽ bị xóa tên khỏi danh sách. Nhà trường sẽ bổ sung chỉ tiêu xét tuyển vào đợt 

tiếp theo. 

  Mọi thắc mắc thí sinh có thể liên hệ:  

Ban tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, 

Số 51- Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.  

Hotline: 0918658876; 0989197184. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ GD&ĐT (B/cáo); 

- Hội đồng tuyển sinh (B/cáo); 

- Cơ quan báo chí (Tr/thông) 

- Website nhà trường; 

- Lưu BTS. 

HIỆU TRƯỜNG 

(Đã ký) 

 

TS. Dương Xuân Thao 

 

 


