
          ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2021 
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Số: 699/QĐ- HĐTSĐH2021    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 

 

CHỦ TỊCH HĐTS TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT 

Căn cứ Quyết định 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Quy 
chế tổ chức hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về 
việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục 
Mầm non;  

Căn cứ Thông tư số  16/2021/TT-BGDĐT ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ 
cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 
07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 

Căn cứ Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo 
dục Mầm non năm 2021;  

Căn cứ Quyết định số 2507/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2021 về việc bổ sung đối tượng được 
đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021; 

Căn cứ Công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc công tác tuyển sinh năm 2021 trong tình hình dịch COVID-19;  

Căn cứ Quyết định số 836/QĐ-ĐHQG ngày 19/7/2021 của Đại học Quốc gia TP.HCM 
về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo 
dục Mầm non năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-ĐHKTL ngày 04/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học 
Kinh tế - Luật về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Kinh tế - 
Luật năm 2021; 

Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế - Luật năm 2021; 
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo – Thường trực HĐTSĐH năm 2021, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Ngưỡng đảm bảo chất lương đầu vào, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với tất 

cả chương trình đào tạo đại học chính quy của Trường Đại học Kinh tế - Luật năm 2021 như sau:  



Tổng điểm các môn (không nhân hệ số) theo tổ hợp môn xét tuyển mà thí sinh đạt được 
trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tối thiểu đạt mức: 20,00 điểm.  

Mức điểm này là mức điểm dành cho thí sinh khu vực 3, không nhân hệ số, cho các tổ 
hợp xét tuyển gồm 03 môn thi/bài thi. 

Việc tính điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh 
hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Mức điểm này không áp dụng đối với thí sinh được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp 
THPT năm 2021. 

Điều 2. Trưởng Phòng Đào tạo – Thường trực Hội đồng TSĐH, Ban thư ký Hội đồng 
TSĐH, các đơn vị có liên quan và các thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kinh tế - 
Luật chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 

CHỦ TỊCH HĐTS 
 

         (đã ký) 
   

    
     HIỆU TRƯỞNG 

 PGS.TS NGUYỄN TIẾN DŨNG
    

            

Nơi nhận:         
- Ban chỉ đạo, Ban thư ký tuyển 

sinh  ĐHQG-HCM; 
- Như điều 2; 
- Lưu VT, P.ĐT.                                           

 


