
BỘ CÔNG  THƢƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI  HỌC 

KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

  

Số: 416/TB-ĐHKTKTCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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THÔNG BÁO 
Kết quả xét tuyển thẳng và kế hoạch xác nhận nhập học đại học hệ chính quy năm 2021 

  

Căn cứ thông tƣ số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 về việc ban 

hành quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục 

Mầm non đƣợc sửa đổi bổ sung tại thông tƣ số 16/2021/TT- BGDĐT ngày 01 tháng 06 

năm 2021 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14 tháng 4 năm 2021của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hƣớng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; 

tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; 

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 của Trƣờng Đại học Kinh tế - 

Kỹ thuật Công nghiệp; 

Hội đồng tuyển sinh Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo kết 

quả xét tuyển thẳng và kế hoạch xác nhận nhập học đại học hệ chính quy năm 2021 nhƣ 

sau: 

1. Kết quả xét tuyển thẳng:  

Công nhận 44 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phƣơng thức xét tuyển thẳng 

đại học hệ chính quy vào Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp năm 2021.  

(có danh sách kèm theo). 

2. Kế hoạch xác nhận nhập học: 

2.1. Thời gian: Trƣớc 17h00’ ngày 10/8/2021. 

 2.2. Cách thức xác nhận nhập học: 

 - Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, xác nhận nhập học bằng cách nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đƣờng bƣu điện về địa chỉ: Phòng Tuyển sinh và 

Truyền thông, Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, 218 Lĩnh Nam, Hoàng 

Mai – Hà Nội.  

 - Hồ sơ gồm có: 

 + Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

THPT tạm thời; 

 + Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021; 

 + Bản chính giấy chứng nhận đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố 

hoặc chứng chỉ quốc tế. 

Mọi thắc mắc, thí sinh liên hệ theo số điện thoại: 09.6269.8288 

Trân trọng thông báo! 
 

Nơi gửi: 
- Website trường;               

- Lưu VT, TS&TT. 
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