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THÔNG BÁO 

Về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trình độ đại học bổ sung đợt 1, năm 2022   

 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGD ĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đăng ngành Giáo dục 

Mầm non; 

Căn cứ Quyết định số 2103/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành 

đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 

2022; 

Căn cứ vào tình hình xác nhận và nhập học, Trường Đại học Hoa Lư thông báo 

nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 đối với ngành Giáo dục tiểu học trình độ 

đại học như sau: 

1. Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung:  

TT Ngành 
Phương thức 

xét tuyển 
Chỉ tiêu  

Tổ hợp 

xét tuyển 

Ngưỡng điểm 

nhận hồ sơ xét 

tuyển (thang điểm 

30) 

1 Giáo dục tiểu học 

Xét kết quả 

thi tốt nghiệp 

THPT 

04 

D01; A00; 

C00; C14 

25,5 

Xét kết quả 

học tập cấp 

THPT (học 

bạ) 

01 26,35 

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1:  

- Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT bản sao công chứng. 

- Học bạ bản sao công chứng. 

- Phiếu đăng ký xét tuyển. 

- 01 bản sao giấy khai sinh. 

- 01 phong bì có dãn sẵn tem và ghi địa chỉ người nhận. 

* Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 09/10/2022. 



* Công bố kết quả trúng tuyển: Ngày 12 tháng 10 năm 2022. 

* Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tuyển sinh, trường Đại học 

Hoa Lư hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện (địa chỉ: Bộ phận tuyển sinh, 

trường Đại học Hoa Lư, đường Xuân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình). 

 Thông tin chi tiết xem tại website: http://hluv.edu.vn/vi/tuyen-sinh 

 Điện thoại tư vấn, hỗ trợ tuyển sinh: 0229.3892.701; 0938.432.640. 

Trường Đại học Hoa Lư trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 

 - Hội đồng trường; 

 - Ban Giám hiệu; 

 - Các đơn vị thuộc và trực thuộc; 

 - Cổng thông tin điện tử trường; 

 - Lưu: VT, HĐTS. 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Dương Trọng Luyện 
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