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HỌC VIỆN NGOẠI GIAO 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH 
HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
             Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 
Về kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020  

theo Phương thức kết hợp Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và Kết quả học tập THPT 

Học viện Ngoại giao thông báo ngưỡng điểm ĐẠT đối với hồ sơ đăng ký xét 

tuyển vào đại học hệ chính quy theo Phương thức kết hợp Chứng chỉ ngoại ngữ 

quốc tế và Kết quả học tập THPT, đồng thời hướng dẫn quy trình xác nhận nhập 

học đối với các thí sinh đáp ứng các điều kiện như sau: 

1. Ngưỡng điểm ĐẠT 

Ngưỡng điểm ĐẠT đối với hồ sơ đăng ký xét tuyển vào đại học hệ chính quy 

theo Phương thức kết hợp Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và Kết quả học tập THPT 

cụ thể như sau: 

STT Ngành 
Mã 

ngành 
Mã tổ hợp 

Ngưỡng điểm 

đánh giá hồ sơ đạt 

1 Quan hệ quốc tế 7310206 

A01 27.55 

D01 27.55 

D03 26.1 

D04 26.08 

2 Kinh tế quốc tế 7310106 

A00 27.32 

A01 27.32 

D01 27.32 

3 Luật quốc tế 7380108 
A01 26.7 

D01 26.7 

4 Truyền thông quốc tế 7320107 

A01  27.43 

D01 27.43 

D03 26.2 

D04 26.13 

5 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 35.1 

- Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Học 

viện Ngoại giao tại địa chỉ: https://tuyensinh.dav.edu.vn từ 17h00 ngày 16/07/2020. 

http://tuyensinh.dav.edu.vn/
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- Thí sinh có điểm đánh giá hồ sơ từ ngưỡng ĐẠT trở lên sẽ được xác định là 

chính thức trúng tuyển vào Học viện khi:  

(i) Được xác nhận là đỗ tốt nghiệp THPT; 

(ii) Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Học viện (được thông báo dự 

kiến trước ngày 08/09/2020); 

(iii) Nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT (bản gốc) để hoàn thành đầy đủ 

thủ tục xác nhận nhập học theo quy định (sẽ có thông báo căn cứ vào tiến độ công 

bố điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

- Thí sinh sau khi được xác định là chính thức trúng tuyển được tuyển thẳng 

vào Chương trình đào tạo Chất lượng cao theo quy định của Học viện nếu có 

nguyện vọng. 

- Học viện sẽ gửi Thông báo kết quả xét tuyển và hướng dẫn quy trình xác 

nhận nhập học đến từng thí sinh qua địa chỉ email thí sinh đã đăng ký với Học viện. 

2. Quy trình xác nhận nhập học và nhập học chính thức 

Bước 1: Thí sinh đăng nhập Cổng thông tin tuyển sinh của Học viện tại địa chỉ 

website: https://tuyensinh.dav.edu.vn (bắt đầu mở cổng từ 17h00 ngày 16/07/2020), 

xác nhận nhập học và in Bản cam kết. 

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ gồm có: 

➢ Bản cam kết học tập tại Học viện (theo mẫu của Học viện, in từ Cổng 

thông tin tuyển sinh của Học viện và ký xác nhận) ở Bước 1; 

➢ Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (bản gốc). 

Bước 3: Nộp hồ sơ trực tiếp (sáng: từ 08h30-11h30, chiều: từ 14h00-17h00) 

hoặc gửi hồ sơ bằng đường bưu điện từ ngày 20/07/2020 đến 17h00 ngày 

31/07/2020 (tính theo dấu bưu điện) đến địa chỉ: Phòng Đào tạo đại học - Học viện 

Ngoại giao, Phòng 203, Nhà A, Số 69, Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, 

Quận Đống Đa, Hà Nội. 

Bước 4: Nộp Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (bản 

gốc) và nhận Giấy báo trúng tuyển chính thức của Học viện (sẽ có thông báo sau, 

dự kiến nộp từ ngày 05/09/2020 đến ngày 10/09/2020). 

3. Một số lưu ý 

- Thí sinh không nộp các giấy tờ xác nhận nhập học theo trình tự các bước của 

quy định trên coi như không có nguyện vọng học tập tại Học viện và bị hủy kết quả 

xét tuyển theo Phương thức kết hợp Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và Kết quả học 

tập THPT. 

http://tuyensinh.dav.edu.vn/
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- Về việc xác thực Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sử dụng trong xét tuyển: Học 

viện yêu cầu thí sinh đã xác nhận nhập học theo Phương thức kết hợp Chứng chỉ 

ngoại ngữ quốc tế và Kết quả học tập THPT đăng ký xác thực Chứng chỉ ngoại ngữ 

quốc tế bản gốc theo hướng dẫn của đơn vị tổ chức thi. Theo đó, thí sinh yêu cầu 

đơn vị tổ chức thi gửi văn bản xác thực Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong phong 

bì dán kín có niêm phong của đơn vị tổ chức thi về Học viện Ngoại giao theo địa 

chỉ: Phòng Đào tạo đại học - Học viện Ngoại giao, Phòng 203, Nhà A, Số 69, Phố 

Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Thời gian gửi xác nhận 

chậm chất vào 17h00 ngày 31/08/2020. Quá thời gian trên, nếu thí sinh không xác 

thực được chứng chỉ, Học viện sẽ hủy kết quả xét tuyển theo Phương thức kết hợp 

Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và Kết quả học tập THPT. 

- Thông tin liên hệ: Phòng 203, Nhà A, Học viện Ngoại giao, Số 69, Phố Chùa 

Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

➢ Tel: (84-24) 3834.4540 (máy lẻ 2203); Fax: (84-24 ) 3834.3543 

➢ Hotline: 0943.482.840; Email: tuyensinhhvng@dav.edu.vn 

➢ Website: https://www.dav.edu.vn 

➢ Fanpage: Tư vấn Tuyển sinh Học viện Ngoại giao 

Trân trọng thông báo./. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
 
 

(đã ký) 
 
 

GS.TS. Nguyễn Vũ Tùng 
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