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THÔNG BÁO 

Về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trình độ đại học; 

 trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đợt 1, năm 2021 

 

 

Căn cứ Quyết định số 2668/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm 

ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ 

cao đẳng năm 2021; 

Sau khi thống nhất trong Tập thể lãnh đạo trường và Hội đồng tuyển sinh, 

Trường Đại học Hoa Lư thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trình 

độ đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đợt 1, năm 2021 như sau: 

I. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển 

1. Phương thức sử dụng Kết quả kỳ thi THPT năm 2021 

* Các thí sinh tham dự kỳ thi THPT năm 2021 có tổng điểm ba môn theo 

tổ hợp xét tuyển trong Đề án tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Hoa Lư 

đạt mức điểm sàn dưới đây (bao gồm cả điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy 

chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT), được quyền đăng ký xét tuyển vào các ngành 

tương ứng của Trường Đại học Hoa Lư năm 2021: 

Hệ đại học:  

+ Đối với các ngành sư phạm: 19,0 điểm.  

+ Đối với các ngành ngoài sư phạm: 14,0 điểm. 

 Hệ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non: 17,0 điểm. 

 * Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nói trên áp dụng cho cả các thí 

sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT trước năm 2021.  

2. Phương thức Xét kết quả học tập ở THPT (xét học bạ) 

Hệ đại học:  

- Đối với các ngành sư phạm: Thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc 

điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 và tổng điểm tổ hợp môn xét tuyển của lớp 12 ở 

THPT (học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 12) từ 24,0 điểm trở lên. 
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- Đối với các ngành còn lại: Thí sinh có điểm trung bình chung 3 môn học 

thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 2 học kỳ (học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) ở 

THPT không thấp hơn 6,0 (theo thang điểm 10). 

Hệ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non: Thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp 

loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên và tổng điểm của tổ 

hợp môn xét tuyển của lớp 12 ở THPT (học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 12) từ 19.5 điểm. 

II. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển 

- Đối với các thi sinh sử dụng kết quả thi THPT: Theo quy định của Bộ 

GD&ĐT. 

- Đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập ở THPT: Nhận hồ sơ từ ngày 

26/8/2021 đến ngày 14/9/2021; xét tuyển và công bố danh sách thí sinh trúng 

tuyển vào ngày 16/9/2021. 

III. Phương thức nộp hồ sơ 

1.  Đăng ký trực tuyến theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

2. Qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh. Hồ sơ gửi về 

địa chỉ: Phòng Đào tạo - QLKH, Trường Đại học Hoa Lư, đường Xuân Thành, 

thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. 

3. Nộp trực tiếp tại Bộ phận tuyển sinh của Trường Đại học Hoa Lư. 

 

Các quy định về hồ sơ đăng ký xét tuyển, hồ sơ thi năng khiếu đợt 2 và 

các thông tin liên quan, thí sinh xem tại website http://hluv.edu.vn/vn 

Điện thoại hỗ trợ, giải đáp tuyển sinh: 0229.3892.701; 0938432640. 

 

Trường đại học Hoa Lư trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 

 - Các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh; 

 - Hội đồng trường; 

 - Ban Giám hiệu; 

 - Các đơn vị thuộc và trực thuộc; 

 - Cổng thông tin điện tử trường; 

 - Lưu: VT, HĐTS. 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Dương Trọng Luyện 
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