
PHỤ LỤC 1 

Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành, theo từng phương thức 

tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy 

(Kèm theo Thông báo ngày 16/09/2020 của Học viện Ngoại giao về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển 

sinh trình độ đại học năm 2020) 

STT 
Mã 

ngành 
Tên ngành 

Theo phương thức kết 

hợp Chứng chỉ Ngoại 

ngữ quốc tế và kết quả 

học tập THPT 

Theo Kết quả Kỳ thi 

tốt nghiệp THPT 

Chỉ tiêu  

ban đầu 

Chỉ tiêu  

điều chỉnh 

Chỉ tiêu  

ban đầu 

Chỉ tiêu  

điều chỉnh 

1 7310206 Quan hệ quốc tế 30 10 70 90 

2 7310106 Kinh tế quốc tế 30 10 70 90 

3 7380108 Luật quốc tế 30 10 70 90 

4 7320107 Truyền thông quốc tế 30 10 70 90 

5 7220201 Ngôn ngữ Anh 30 10 70 90 

 



PHỤ LỤC 2 

 Điều chỉnh, bổ sung thông tin về kế hoạch tuyển sinh và học phí đối với 

các chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 

(Kèm theo Thông báo ngày 16/09/2020 của Học viện Ngoại giao về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển 

sinh trình độ đại học năm 2020) 

1. Điều chỉnh thông tin về kế hoạch tuyển sinh 

TT Nội dung công tác Thời gian điều chỉnh 

1 
Học viện công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu 

vào 
Trước  ngày 18/9 

2 

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT 

theo Phương thức xét tuyển dựa trên Kết quả Kỳ 

thi tốt nghiệp THPT năm 2020 

Từ ngày 19/9  

đến 17h00 ngày 27/9 

3 
Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng 

ĐKXT 
Trước 17h00 ngày 29/9 

4 

Học viện thực hiện quy trình xét tuyển Phương 

thức dựa trên Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2020 theo Quy chế tuyển sinh 

Từ ngày 02/10 

đến 17h00 ngày 04/10 

5 

Học viện công bố kết quả trúng tuyển theo 

Phương thức dựa trên Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2020 

Trước 17h00 ngày 05/10 

6 
Thí sinh xác nhận nhập học theo Phương thức dựa 

trên Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 

Trước 17h00 ngày 10/10 

(tính theo dấu bưu điện) 

7 

Thí sinh trúng tuyển vào Học viện theo 03 Phương 

thức xét tuyển nhận Giấy báo trúng tuyển và 

Hướng dẫn nhập học 

Từ ngày 06/10 

đến ngày 10/10 

2. Bổ sung thông tin về học phí 

Hiện nay, Học viện Ngoại giao đang xây dựng Đề án thực hiện tự chủ để trình 

các cơ quan có thẩm quyền. Học phí dự kiến có thể được điều chỉnh theo lộ trình phù 

hợp với đề xuất của Đề án tự chủ và sẽ áp dụng sau khi được các cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt. 


