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THÔNG BÁO  
Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2019 

 
 

 

Căn cứ các quy định về tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông báo số 368/TB-ĐHKTKTCN ngày 15/8/2019 của Hiệu trƣởng - Chủ tịch Hội 

đồng tuyển sinh Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc thu hồ sơ ĐKXT bổ sung 

đợt 1 năm 2019 và các điều kiện thực tế của Nhà trƣờng; 

Hội đồng tuyển sinh Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo điểm trúng 

tuyển đại học hệ chính quy xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2019 (áp dụng với đối tƣợng là học sinh phổ 

thông khu vực 3) nhƣ sau: 

1.1. Cơ sở Hà Nội (mã trường DKK): 

TT Ngành tuyển sinh và đào tạo Mã ngành  
Tổ hợp 

ĐKXT 

Điểm trúng tuyển 

Kết quả thi 

THPTQG 

Kết quả học 

bạ THPT 

1 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01 15,50 18,50 

2 Quản trị kinh doanh 7340101 

A00; A01; 

D01 và C01 

16,75 20,50 

3 Kinh doanh thƣơng mại 7340121 16,75 19,00 

4 Tài chính - Ngân hàng 7340201 15,00 18,50 

5 Kế toán 7340301 15,50 19,00 

6 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 16,50 19,00 

7 Công nghệ thông tin 7480201 18,50 21,50 

8 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 16,00 19,50 

9 Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 7510203 16,00 19,00 

10 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 17,50 21,00 

11 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 15,50 18,00 

12 
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa  
7510303 18,25 21,50 

13 Công nghệ thực phẩm 7540101 
A00; A01; 

B00; D01  
15,50 18,00 

14 Công nghệ sợi, dệt 7540202 A00; A01; 

D01 và C01 

15,00 18,00 

15 Công nghệ dệt, may 7540204 17,50 21,50 

 

 

 

 

 

 



1.2. Cơ sở Nam Định (mã trường DKD): 

TT Ngành tuyển sinh và đào tạo Mã ngành  
Tổ hợp 

ĐKXT 

Điểm trúng tuyển 

Kết quả thi 

THPTQG 

Kết quả học 

bạ THPT 

1 Quản trị kinh doanh 7340101  

 

 

 

A00; A01; 

D01 và C01 

14,25 16,50 

2 Kinh doanh thƣơng mại 7340121 14,25 16,50 

3 Kế toán 7340301 14,00 16,50 

4 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 14,25 16,50 

5 Công nghệ thông tin 7480201 14,00 16,50 

6 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 14,00 16,50 

7 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 14,00 16,50 

8 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 14,25 16,50 

9 
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa  
7510303 14,00 16,50 

10 Công nghệ dệt, may 7540204 15,50 16,50 

Ghi chú:  

- Điểm trúng tuyển theo các tổ hợp môn cho từng ngành đƣợc xác định nhƣ nhau; 

- Các thí sinh không trúng tuyển tại cơ sở Hà Nội (mã DKK), sẽ đƣợc ƣu tiên xét trúng tuyển 

tại cơ sở Nam Định (mã DKD) và đƣợc đổi ngành trúng tuyển nếu thí sinh có nguyện vọng khi đến 

làm thủ tục nhập học tại cơ sở Nam Định; 

- Thí sinh trúng tuyển đến làm các thủ tục nhập học theo hƣớng dẫn trong thông báo xem tại 

website: www.tuyensinh.uneti.edu.vn; 

- Nếu thí sinh đã đủ điểm trúng tuyển mà chƣa nhận đƣợc Giấy báo nhập học do đến chậm 

hoặc bị thất lạc, đề nghị thí sinh chủ động chuẩn bị các thủ tục và đến nhập học bình thƣờng theo kế 

hoạch; 

- Thí sinh trúng tuyển nhƣng chƣa chuẩn bị đầy đủ các thủ tục hồ sơ vẫn đƣợc nhập học theo 

kế hoạch và bổ sung sau cho Phòng Công tác sinh viên; 

- Trong trƣờng hợp ngành học mà thí sinh trúng tuyển không đủ số lƣợng để mở lớp, Nhà 

trƣờng sẽ ƣu tiên cho thí sinh đƣợc chuyển cơ sở đào tạo hoặc ngành học tƣơng ứng; 

- Sau khi thí sinh nhận đƣợc giấy báo nhập học, Nhà trƣờng sẽ tiến hành hậu kiểm. Nếu khi 

đó phát hiện ra thí sinh nào có kết quả xét tuyển thấp hơn điểm trúng tuyển, thì Nhà trƣờng sẽ xác 

nhận lại là thí sinh đó sẽ không trúng tuyển và không đƣợc học theo giấy báo nhập học. 

Trân trọng thông báo! 
 

 

 

Nơi gửi: 

- Bộ GD&ĐT, Bộ Công thƣơng để b/c, 

- Website trƣờng,     

- Lƣu VT, TS&TT. 
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