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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------------- 

                                                                                           

 

                                                Hà Nội, ngày  13  tháng 8 năm  2016 

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 

 
1. Điểm trúng tuyển theo từng ngành/chuyên ngành: Đối với học sinh phổ thông khu vực 3 

STT 
Mã 

ngành 
Tên ngành/Chuyên ngành 

Khối 
thi 

Điểm 
trúng 
tuyển 

Ghi chú 

1 D310101 Kinh tế (chuyên ngành Quản lý kinh tế) 
A00 23,0  

A01 21,5  

2 D340101 
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị 
kinh doanh) 

A00 22,75  

D01 21,25  

3 D340101 
Quản trị kinh doanh (chuyên ngànhTiếng Pháp 
thương mại) 

A00 21,25  

D03 21,0  

4 D340103 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên 
ngành Quản trị dịch vụ du lịch và  lữ  hành) 

D01 20,75  

5 D340107 
Quản trị khách sạn (chuyên ngành Quản trị 
khách sạn) 

D01 21,0  

6 D340115 
Marketing (chuyên ngành Marketing thương 
mại) 

A00 23,0  

D01 22,0  

7 D340115 Marketing (chuyên ngành Quản trị thương hiệu) 
A00 22,25  

D01 21,5  

8 D340120 
Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành Thương mại 
quốc tế) 

D01 21,25  

9 D340199 
Thương mại điện tử (chuyên ngành Quản trị 
thương mại điện tử) 

A00 23,0  

A01 21,25  

10 D340201 
Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính 
– Ngân hàng thương mại) 

A00 22,5  

D01 21,0  

11 D340301 Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) 
A00 23,5  

A01 21,5  

12 D340404 
Quản trị nhân lực (chuyên ngành Quản trị nhân 
lực doanh nghiệp) 

A00 22,5  

A01 20,75  

13 D340405 
Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Quản 
trị hệ  thống thông tin kinh tế) 

A00 21,75  

A01 20,5  

14 D380107 Luật kinh tế (chuyên ngành Luật kinh tế) D01 21,0  

15 D220201 
Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh 
thương mại) 

D01 28,25 
Tiếng Anh 

x 2 

2. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển: 

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai đối tượng ưu tiên liền kề: 1,0  điểm 
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Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực kế tiếp nhau:       0,5  điểm 

Trường công bố danh sách thí sinh trúng tuyển  theo từng  ngành/chuyên ngành trên 
Websites của Trường (www.vcu.edu.vn) từ ngày 14/08/2016.  
3.  Xác nhận nguyện vọng học tại Trường 

Thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 
năm 2016 cho Hội đồng tuyển sinh Trường qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát 
nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại Trường trước 17h00 ngày 
19/08/2016. Quá thời hạn trên (tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua đường bưu điện) những 
thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường được xem như từ chối 
nhập học.  

Thí sinh thuộc diện “ưu tiên xét tuyển” theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Quy chế 
tuyển sinh cần nộp bổ sung: (1) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển theo mẫu quy định tại 
Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2016; (2). Bản chính của một 
trong các giấy chứng nhận sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 
THPT; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia. 

Trường công bố danh sách thí sinh trúng tuyển đã nộp Giấy chứng nhận kết quả thi 
THPT từ ngày 20/08/2016 và gửi Giấy báo nhập học qua đường Bưu điện. Thời gian nhập 
học dự kiến từ 27 - 30/08/2016 (ngày nhập học cụ thể ghi trên Giấy báo trúng tuyển và 
nhập học của thí sinh).  

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại: (04) 38348406; Hotline:  
0917754848; 0986598557; 0988629684. 

                      HIỆU TRƯỞNG 
         CHỦ TỊCH HĐTS 

 

         

                  
                           GS.TS. Đinh Văn Sơn 

  
          


