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THÔNG BÁO 

MỨC ĐIỂM XÉT TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 

 

1. Điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng năm 2017 

1.1. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi THPT Quốc Gia 

- Điểm trúng tuyển đại học: 15.5 điểm (Kể cả điểm ưu tiên theo khu vực và đối 

tượng) cho tất các tổ hợp môn của ngành xét tuyển. 

- Thời gian công bố danh sách trúng tuyển trƣớc 17 giờ 00 phút ngày 01/8/2017; 

- Xác nhận nhập học: các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển vào các 

ngành của Trƣờng Đại học Hải Dƣơng phải xác nhận nhập học bằng cách nộp Phiếu 

điểm kết quả thi THPT Quốc Gia năm 2017 (bản chính) về Trƣờng Đại học Hải Dƣơng 

trƣớc 17 giờ 00 phút ngày 7/8/2017 (trực tiếp tại Trường hoặc qua đường bưu điện).  

Ghi chú: Thí sinh không xác nhận nhập học hoặc không thực hiện đúng các 

quy định trên sẽ bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển của Trƣờng.   

 1.2. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển bằng kết quả học tập 3 năm THPT 

 - Điểm trúng tuyển đại học: Điểm trung bình chung sau khi xét tuyển học bạ 

lớp 10, 11 và 12 đối với các môn học theo khối: A, A1, B, C, D1 và cộng điểm ƣu tiên 

theo quy định của Nhà nƣớc (nếu có) đạt bình quân từ 6.0 trở lên. 

- Thí sinh xét tuyển bậc cao đẳng chỉ cần tốt nghiệp THPT. 

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển 

- Thời gian: Từ  07h00 đến 17h00 các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật). 

- Địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển:  

Cơ sở 1. Phòng Thƣờng trực tuyển sinh Nhà H1(11), Khu đô thị phía Nam 

thành phố Hải Dƣơng (Xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dƣơng); Điện thoại: 

02203.710.919. 

Cở sở 2. Phòng Một cửa liên thông, Khu 8, phƣờng Hải Tân, thành phố Hải 

Dƣơng, Điện thoại: 02203.866.258. 

Điện thoại hỗ trợ: 0977.980.861. 
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