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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 8 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) đại học hệ chính quy;  

cao đẳng sư phạm hệ chính quy đợt 1 năm 2019 
 

 

Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển 

sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ 

chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 

năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 

01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông báo Kết luận số 625/TB-BGDĐT ngày 20/7/2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển 

sinh đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019;  

Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2019 của Trường Đại học Hạ Long; 

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm hệ chính quy năm 2019 

của Trường Đại học Hạ Long ;  

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh ngày 08 tháng 8 năm 2019; 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hạ Long thông báo điểm trúng tuyển 

(điểm chuẩn) đại học hệ chính quy; cao đẳng sư phạm hệ chính quy đợt 1 năm 

2019 đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 (KV3) như sau: 



 

STT Mã ngành Tên ngành  

Điểm chuẩn 

(tất cả các tổ hợp) 

Xét kết quả 

THPT  Quốc gia 

Xét học bạ 

THPT 

I Đại học hệ chính quy 

1 7810103 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 
16,00 điểm 

 

2 7810201 Quản trị khách sạn 16,00 điểm  

3 7810202 
Quản trị nhà hàng và dịch 

vụ ăn uống 
14,00 điểm 

 

4 7229042 Quản lý văn hóa 15,00 điểm  

5 7480101 Khoa học máy tính 14,00 điểm  

6 7220201 Ngôn ngữ Anh 
19,00 điểm 

(đã nhân hệ số) 

 

7 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 17,00 điểm  

8 7220209 Ngôn ngữ Nhật 
19,00 điểm 

(đã nhân hệ số) 

 

9 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 15,00 điểm  

10 7620301 Nuôi trồng thủy sản 15,00 điểm 18,00 điểm 

11 7850101 
Quản lý tài nguyên và môi 

trường 
15,00 điểm 18,00 điểm 

II Cao đẳng chính quy 

1 51140202 Giáo dục Tiểu học 16,00 điểm  

 

 

Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, ĐT. 

  

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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Hoàng Thị Thu Giang 

 


