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THÔNG BÁO 

Về việc công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào)  

theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 

 

  ăn c  T  ng tư số 02 2019 TT- G ĐT ng y 28 t  ng 02 năm 2019 c a 

   trư ng    Gi o d c v  Đ o t o về việc Sửa đổi, bổ sung m t số điều c a 

Quy chế tuyển sin  đ i học hệ chính quy; tuyển sin  cao đẳng n óm ng n  đ o 

t o giáo viên hệ chính quy ban   n  kèm t eo t eo T  ng tư số 05/2017/TT-

 G ĐT ng y 25 t  ng 01 năm 2017, đã được sửa đổi bổ sung t i T  ng tư số 

07 2018 TT- G ĐT ng y 01 t  ng 03 năm 2018 c a    trư ng    Gi o d c 

v  Đ o t o;  

 ăn c    ng văn số 796  G ĐT-G ĐH ng y 06 t  ng 3 năm 2019 về 

việc  ướng dẫn công tác tuyển sin  đ i học hệ chính quy; tuyển sin  cao đẳng, 

tuyển sinh trung cấp n óm ng n  đ o t o giáo viên hệ c ín  quy năm 2019; 

  ăn c  Biên bản họp H i đồng tuyển sin  đ i học c ín  quy năm 2019 

họp ngày 18 tháng 7 năm 2019. 

Trường Đ i học T i nguyên v  M i trường Hà N i thông báo điểm nhận 

hồ sơ xét tuyển (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) theo kết quả kỳ thi THPT 

Quốc gia năm 2019 cho các ngành tuyển sinh n ư sau: 

1. Tuyển sinh và đào tạo tại trụ sở chính (Hà Nội): 2430 chỉ tiêu. 

STT Ngành Mã ngành 

Điểm nhận HSXT 

Theo kết 

quả thi 

THPT 

Theo kết 

quả lớp 12 

THPT 

1 Kin  tế T i nguyên t iên n iên 7850102 15.0 18.0 

2 Quản lý t i nguyên nước 7850198 13.5 18.0 

3 Quản lý biển 7850199 13.5 18.0 

4 Kế to n 7340301 13.0 18.0 

5 T  y văn  ọc 7440224 13.5 18.0 

6   ng ng ệ t  ng tin 7480201 13.0 18.0 



7 Luật 7380101 13.0 18.0 

8 Quản trị kin  doan  7340101 13.0 18.0 

9  iến đổi k í  ậu v  p  t triển bền vững 7440298 13.5 18.0 

10 K í tượng v  k í  ậu  ọc 7440221 13.5 18.0 

11   ng ng ệ kỹ t uật m i trường 7510406 13.0 18.0 

12 Kỹ t uật địa c ất 7520501 13.5 18.0 

13 Kỹ t uật trắc địa bản đồ 7520503 13.0 18.0 

14 Quản trị dịc  v  du lịc  v  lữ   n  7810103 13.0 18.0 

15 Quản lý đất đai 7850103 13.0 18.0 

16 Quản lý t i nguyên v  m i trường 7850101 13.0 18.0 

2. Tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu tỉnh Thanh Hóa: 240 chỉ tiêu 

STT Ngành Mã ngành 

Điểm nhận HSXT  

Theo kết 

quả thi 

THPT 

Theo kết quả 

lớp 12 THPT 

1 Kế toán 7340301PH 13.0 18.0 

2 Công nghệ kỹ thuật m i trường 7510406PH 13.0 18.0 

3 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ 7520503PH 13.0 18.0 

4 Quản lý đất đai 7850103PH 13.0 18.0 

5 Quản trị dịch v  du lịch và lữ hành 7810103PH 13.0 18.0 

6 Công nghệ thông tin 7480201PH 13.0 18.0 

7 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101PH 13.0 18.0 

 N   trường t  ng b o để c c đơn vị, thí sinh có liên quan biết và triển 

khai thực hiện. 

Nơi nhận: 
- V  G ĐH-B  G ĐT (để b/c); 

- V  TCCB-B  TNMT (để b/c); 

- Trư ng c c đơn vị; 

- Đăng Website Trường; 

- Đăng cổng TTTS; 

- Lưu VT, HĐTS, ĐT (4). 

TM  HỘI Đ NG T  ỂN SINH  

CHỦ TỊCH HỘI Đ NG 

 

 

 

 

HIỆ  TRƯỞNG 

Hoàng Anh Huy 
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