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THÔNG BÁO 

V/v xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2016 (Đợt 1) 

 

- Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành theo 

Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2016 và sửa đổi bổ sung theo Thông 

tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GD&ĐT);  

- Căn cứ Công văn số 981/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15/3/2016 của Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh đại học, cao 

đẳng chính quy năm 2016; 

- Căn cứ công văn số 3502/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/7/2016 của Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT về việc công bố kết quả thi và điều chỉnh lịch xét tuyển ĐH, 

CĐ hệ chính quy năm 2016. 

Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo xét 

tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2016 (Đợt 1) như sau: 

1. Điều kiện tham gia xét tuyển 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; 

- Thí sinh tham dự  kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại các 

cụm thi do các trường đại học, học viện chủ trì;  

- Tổng điểm 3 môn thi thuộc 1 trong các tổ hợp đăng ký xét tuyển (xem ở 

Mục 2) và điểm ưu tiên theo khu vực, ưu tiên đối tượng cao hơn ngưỡng đảm bảo 

chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT ít nhất 1,0 (một) điểm; không có môn thi 

trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 (một) điểm trở xuống. 
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2. Ngành, chuyên ngành đào tạo, chỉ tiêu và tổ hợp môn thi xét tuyển 

 

3. Phương thức nộp hồ sơ ĐKXT 

Thí sinh chọn một trong các phương thức sau để nộp ĐKXT xét tuyển: 

a) Đăng ký xét tuyển trực tuyến: Thí sinh truy cập trực tiếp vào trang thông 

tin điện tử ĐKXT đại học, cao đẳng trực tuyến năm 2016 của Bộ GD&ĐT tại địa 

chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn để đăng ký nguyện vọng xét tuyển. 

Ngành học Mã ngành 
Tổ hợp 03 môn 

xét tuyển 

Chỉ 

tiêu 

TỔNG CHỈ TIÊU   550 

Kinh tế: Gồm 03 chuyên ngành: 

- Đầu tư 

- Kế hoac̣h phát triển 

- Quản lý đấu thầu 

D310101 

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học   

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh 

3/ Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh 

4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn 

200 

Kinh tế quốc tế (chuyên ngành 

Kinh tế đối ngoại) 
D310106 

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học 

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh 

3/ Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh 

4/ Toán, Tiếng Anh, Hóa học 

150 

Quản trị kinh doanh (chuyên 

ngành Quản trị doanh nghiệp) 
D340101 

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học 

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh 

3/ Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh 

4/ Toán, Tiếng Anh, Hóa học 

50 

Quản lý nhà nước (chuyên 

ngành Quản lý công) 
D310205 

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học 

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh 

3/ Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh 

4/ Toán,  Ngữ văn, Hóa học 

50 

Tài chính – Ngân hàng: Gồm 

02 chuyên ngành 

- Tài chính 

- Quản trị ngân hàng 

D340201 

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học 

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh 

3/ Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh 

4/  Toán,  Ngữ văn, Hóa học 

100 

- Tuyển sinh vào chương trình chất lượng cao: Học viện tuyển sinh 02 lớp chương 

trình Chất lượng cao các ngành Kinh tế quốc tế; Tài chính – Ngân hàng. 

 Thông tin thêm về chương trình đào tạo chất lượng cao của khoa Đào tạo 

Quốc tế, liên hệ tư vấn: 0463.297.963/ 0949.850.758 

 Số lượng tuyển sinh : 60 sinh viên/ngành 

 Đối tượng: Tất cả các thí sinh đã trúng tuyển vào các ngành của Học viện đều được 

đăng ký xét tuyển theo phương thức và điều kiện tuyển chọn cụ thể sẽ được Học 

viện thông báo sau. 

 

http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/


 

3 

 

 

b) Nộp hồ sơ ĐKXT trực tiếp cho Hội đồng tuyển sinh của Học viện Chính 

sách và Phát triển theo địa chỉ: 

 Tầng 5, Phòng 502, Học viện Chính sách và Phát triển 

 Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư. 

 Ngõ 7(8B cũ), Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội 

 Điện thoại: 04 37957368/ 04 85898694 

Thông tin thêm về chương trình đào tạo chất lượng cao của khoa Đào tạo 

Quốc tế, liên hệ tư vấn: 0463.297.963/ 0949.850.758 

c) Nộp qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm, chuyển phát nhanh 

theo địa chỉ: 

Phòng Quản lý đào tạo (Phòng 601), 

Học viện Chính sách và Phát triển 

Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư 

Ngõ 7(8B cũ), Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Điện thoại: 04 37957368/ 04 85898694 

4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển 

Hồ sơ ĐKXT đối với thí sinh ĐKXT trực tiếp tại Học viện Chính sách và 

Phát triển hoặc qua đường bưu điện bao gồm: 

- Phiếu ĐKXT (Theo mẫu của nhóm GX); 

- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2016 (bản photocopy 

không cần công chứng); 

- 01 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh 

để nhà trường thông báo kết quả xét tuyển. 

5. Phí dự tuyển 

Phí dự tuyển là 30.000 đ/ trường; 60.000đ/2 trường trở lên 

- Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT trực tiếp tại Học viện nộp phí dự tuyển cùng với 

hồ sơ ĐKXT. 
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- Thí sinh ĐKXT trực tuyến hoặc qua đường bưu điện chuyển phát nhanh: 

vào trang thông tin GX địa chỉ http://tsgx.vn, mục phí đăng ký xét tuyển để làm 

theo hướng dẫn. 

6. Thời hạn nộp hồ sơ ĐKXT  

- Từ 8h00 đến 17h00 từ ngày 01/8/2016 đến ngày 12/8/2016 (Bao gồm cả 

ngày thứ 7 & Chủ nhật). Nếu thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì căn cứ 

theo dấu của Bưu điện. 

- Sau khi nộp hồ sơ ĐKXT, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng đã 

đăng ký, không được rút hồ sơ ĐKXT. 

7. Nguyên tắc xét tuyển 

Học viện xét tuyển vào đại học hệ chính quy đợt 1 theo đúng quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể: 

- Điểm xét tuyển của thí sinh là tổng điểm của các điểm thành phần như sau: 

+ Tổng điểm 3 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển; 

+ Điểm ưu tiên xét tuyển (điểm ưu tiên khu vực, đối tượng nếu có theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

+ Điểm ưu tiên xét tuyển (nếu có). 

- Các nguyện vọng của thí sinh có giá trị xét tuyển như nhau. Thí sinh trúng 

tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tiếp nguyện vọng sau. 

- Điểm trúng tuyển xác định theo từng ngành; không phân biệt theo tổ hợp 

môn xét tuyển. 

Căn cứ xác định điểm trúng tuyển 

+ Chỉ tiêu tuyển sinh vào từng ngành; 

+ Điểm xét tuyển của thí sinh (đã tính điểm ưu tiên); 

+ Nguyện vọng đăng ký của thí sinh. 

- Nếu có nhiều thí sinh cùng đạt mức điểm xét tuyển dẫn đến vượt quá chỉ 

tiêu của ngành, Học viện sử dụng tiêu chí xét tuyển phụ (Điểm môn Toán) để xác 

định điểm trúng tuyển. 

http://tsgx.vn/
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8. Thông báo kết quả xét tuyển  

Học viện thông báo kết quả xét tuyển trên cổng thông tin điện tử của Học 

viện theo đúng Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ www.apd.edu.vn. 

9. Xác nhận nguyện vọng học tại Học viện 

- Để xác nhận nguyện vọng vào học tại Học viện Chính sách và Phát triển, 

thí sinh trúng tuyển nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 

theo 1 trong 2 phương thức sau: 

 + Nộp trực tiếp cho Hội đồng tuyển sinh của Học viện Chính sách và Phát 

triển. 

+ Nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh (kèm theo 01 phong bì đã dán 

tem và ghi rõ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh hoặc phụ huynh). 

Địa chỉ nhận Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia theo địa chỉ nhận 

hồ sơ ĐKXT. 

- Thời hạn: từ 8 giờ 00 ngày 15/8/2016 đến 17 giờ 00 ngày 19/8/2016. Quá 

thời hạn này, những thí sinh không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho Học viện 

thì được xem như từ chối nhập học. 

10. Xét tuyển nguyện vọng bổ sung 

Sau khi có kết quả xét tuyển đợt 1 nếu còn chỉ tiêu, Học viện sẽ thông báo 

xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào ngành còn chỉ tiêu theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Thành viên HĐTS (để b/c); 
- Các đơn vị thuộc Học viện; 
- Website Học viện; 
- Lưu: P.QLĐT, TC-HC. 

GIÁM ĐỐC 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

PGS.TS Đào Văn Hùng 
 

http://www.apd.edu.vn/

