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THÔNG BÁO 

Điểm trúng tuyển bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo phương thức xét kết quả học bạ THPT 

đợt 1 năm 2021  

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục 

Mầm non hiện hành; căn cứ Công văn số 2803/BGDĐT-GDĐH ngày 07 tháng 7 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch 

COVID-19; căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo 

dục Mầm non, ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-ĐHPVĐ ngày 07 tháng 4 

năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng; căn cứ Kết luận của Hội 

đồng tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc xác định 

điểm trúng tuyển bậc đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy, đợt 1 

năm 2021 theo phương thức xét kết quả học bạ THPT, Hội đồng tuyển sinh Trường 

Đại học Phạm Văn Đồng thông báo:  

Điểm trúng tuyển bậc đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hệ chính 

quy theo phương thức xét kết quả học bạ THPT, cụ thể như sau: 

1. Tất cả các ngành không thuộc khối ngành đào tạo giáo viên, bậc đại học: 

15,0 điểm.  

(Điểm trúng tuyển là điểm tổng của 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển) 

2. Tất cả các ngành thuộc khối ngành đào tạo giáo viên, bậc đại học: Xếp loại 

học lực lớp 12 đạt loại giỏi. 

3. Bậc cao đẳng ngành Giáo dục mầm non: Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại khá 

và có điểm thi năng khiếu đạt từ 6,0 điểm trở lên. 

Các thí sinh đã đăng ký xét tuyển và thỏa mãn điểm trúng tuyển nhưng chưa tốt 

nghiệp THPT, Hội đồng tuyển sinh sẽ gửi giấy báo trúng tuyển khi thí sinh đã được 

công nhận tốt nghiệp THPT./. 

Nơi nhận: 

- Bộ GD&ĐT (báo cáo); 

- Ban Giám hiệu; 

- HĐTS 2021; 

- Các đơn vị trực thuộc trường; 

- Website: Trường, Tuyển sinh; 

- Lưu VT, Hồ sơ TS, KT-ĐBCLGD. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Đình Thám 
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