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THÔNG BÁO 
Về Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh  

đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên  
kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01/6/2021 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 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 theo Thông tư số 
09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

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; 

Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2021 của Học viện được điều chỉnh ngày 
26/07/2021; 

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

Hội đồng tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2021 Học viện Ngoại giao thông 

báo các nội dung sau: 

1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào  

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021 đối với thí sinh đăng ký theo 

phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (mục 7.3.4 

của Đề án tuyển sinh) là 22 điểm (theo thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao 

gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng). Điểm tối thiểu của mỗi môn trong tổ hợp 

xét tuyển phải lớn hơn 01 điểm. 

Lưu ý:  
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trên áp dụng với tất cả các tổ hợp xét tuyển.  
- Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2021, Học viện Ngoại giao không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ; không sử 

dụng kết quả điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi Tốt nghiệp THPT, kỳ thi THPT quốc 



gia các năm trước để xét tuyển trong năm 2021; không cộng điểm ưu tiên thí sinh có 

chứng chỉ nghề. 

2. Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh  

Học viện Ngoại giao điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành trong 

phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT, cụ thể như sau: 

STT Mã 
ngành Tên ngành Chỉ tiêu  

ban đầu 
Chỉ tiêu  

điều chỉnh 

1 7310206 Quan hệ quốc tế 105 Không điều chỉnh 

2 7310106 Kinh tế quốc tế 60 70 

3 7380108 Luật quốc tế 53 Không điều chỉnh 

4 7320107 Truyền thông quốc tế 105 Không điều chỉnh 

5 7340120 Kinh doanh quốc tế 30 Không điều chỉnh 

6 7220201 Ngôn ngữ Anh 53 58 

Lưu ý: Nội dung điều chỉnh chỉ tiêu được cập nhật và công bố tại Cổng thông 

tin điện tử của Học viện và các phương tiện thông tin đại chúng khác. 

3. Thông tin liên hệ 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo đại học - Học viện Ngoại giao, số 69, 

phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội. 

Ø Hotline: 0943.482.840; Email: tuyensinhhvng@dav.edu.vn 
Ø Website: https://www.dav.edu.vn 
Ø Fanpage: Tư vấn Tuyển sinh Học viện Ngoại giao 

Trân trọng thông báo./. 


