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THÔNG BÁO
V/v kết quả tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
vào đại học hệ chính quy năm 2019
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh
trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số
04/VBHN-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ công văn số 796/BGDĐT-GDĐH ngày 06/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh
cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019;
Căn cứ Quy định số 188/ĐHTM – QLĐT ngày 20 tháng 3 năm 2019 về xét tuyển
thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Trường đại học Thương mại, kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm
2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại;
Xét đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của thí sinh và ý kiến đề nghị của các
Sở Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ vào kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2019;
Trường Đại học Thương mại thông báo kết quả tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào
đại học hệ chính quy năm 2019 như sau:
1. Tuyển thẳng 01 thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc
gia (Có danh sách kèm theo).
2. Ưu tiên xét tuyển đối với 01 thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc
gia tốt nghiệp THPT năm 2019 (Có danh sách kèm theo).
3. Xét tuyển thẳng 69 thí sinh theo Quy định tại điểm i, Khoản 2, Điều 7 của Quy chế
tuyển sinh năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định xét tuyển thẳng, ưu
tiên xét tuyển vào Trường đại học Thương mại, kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm
2019 của Trường Đại học Thương mại - đối tượng hưởng chính sách ưu đãi theo
Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ (Có danh sách kèm theo)
Trường yêu cầu thí sinh:
1. Kiểm tra lại thông tin cá nhân trên danh sách kèm theo;
2. Nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (đối với thí
sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia phải nộp thêm
bản chính Giấy chứng nhận đạt giải) để xác nhận nhập học trong thời gian từ
19/7/2019 đến trước ngày 23/7/2019
Hình thức nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (và bản chính
Giấy chứng nhận đạt giải – nếu có):
- Nộp trực tiếp tại Trường (phòng Tuyển sinh, tầng 1 nhà F);

- Hoặc nộp qua đường bưu điện: theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc dịch vụ
chuyển phát ưu tiên. Thí sinh nộp thêm 01 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện
thoại, địa chỉ người nhận Giấy báo Trúng tuyển và nhập học cho Hội đồng tuyển sinh Nhà
trường theo địa chỉ: Trường Đại học Thương mại, số 79 đường Hồ Tùng Mậu, phường
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Nếu quá thời hạn trên, thí sinh không nộp, Trường
coi như thí sinh từ chối nhập học (Lưu ý: Thí sinh nên photo công chứng trước khi nộp
bản gốc này cho Trường)
Sau khi thí sinh xác nhận nhập học, Trường sẽ gửi Giấy báo trúng tuyển và nhập học
cho thí sinh qua đường bưu điện trước ngày 15/8/2019.
Mọi thông tin chi tiết, liên hệ số điện thoại: 024.37642133; 0243.7950057;
0983371971; 0913553111 hoặc trực tiếp tại phòng Tuyển sinh tầng 1 nhà F Trường Đại học
Thương mại, 79 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Nơi nhận:
- Các Sở GD&ĐT;
- Phòng TT;
- Lưu VT, QLĐT,HĐTS
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