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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày         tháng 7 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2022 đối với phương thức sử dụng 

 kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022 của ĐHQGHN 

 

 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao 

đẳng ngành Giáo dục Mầm non, Công văn số 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20 tháng 6 

năm 2022 về hướng dẫn tuyển sinh đại học năm 2022, Đại học Quốc gia Hà Nội 

(ĐHQGHN) thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2022 như sau: 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt 

nghiệp THPT năm 2022 của ĐHQGHN (điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy) 

là 20 điểm(*) (chưa nhân hệ số). 

Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ĐHQGHN và Bộ GD&ĐT (đối 

với nhóm ngành sức khỏe, đào tạo giáo viên), các đơn vị đào tạo thông báo điểm ngưỡng 

theo ngành/nhóm ngành đào tạo (tối thiểu bằng điểm ngưỡng do ĐHQGHN, Bộ GD&ĐT 

quy định); Báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN điểm ngưỡng của đơn vị trước 

ngày 31 tháng 7 năm 2022, đồng thời, công bố công khai trên trang thông tin điện tử 

của đơn vị, Cổng thông tin tuyển sinh của ĐHQGHN và nhập dữ liệu vào trang nghiệp 

vụ theo Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. 

ĐHQGHN thông báo để Thủ trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các đơn vị 

biết và thực hiện đúng Quy chế, Hướng dẫn tuyển sinh hiện hành./. 
 

  
 

Nơi nhận: 

- Giám đốc ĐHQGHN (để b/c); 

- Thành viên BCĐTS ĐHQGHN; 

- Các đơn vị đào tạo đại học (để t/h); 

- P.TT&QTTH VNU (đăng website);  

- Lưu: VT, ĐT, Th01. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TUYỂN SINH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hải 
 

  
 

(*)  đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có). 
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