
ĐẠI HỌC HUẾ 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB-HĐTSĐH Thừa Thiên Huế, ngày      tháng 7 năm 2022 
p 

THÔNG BÁO  

Về việc công bố kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển  

vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh  

đại học hệ chính quy năm 2022 
 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐẠI HỌC HUẾ 

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

non ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT);  

Căn cứ Công văn số 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao 

đẳng ngành Giáo dục Mầm non; 

 Căn cứ Thông báo số 917/TB-ĐHH ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Giám đốc 

Đại học Huế về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại 

học Huế trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 949/QĐ-ĐHH ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Giám đốc 

Đại học Huế về việc kiện toàn Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 của 

Đại học Huế (HĐTS); 

 Căn cứ kết luận phiên họp xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và sơ tuyển theo 

phương thức điểm học bạ kết hợp với điểm thi năng khiếu của Hội đồng tuyển sinh Đại 

học Huế ngày 19 tháng 7 năm 2022; 

 Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo kết quả xét tuyển thẳng và ưu tiên xét 

tuyển theo Quy chế vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh đại học 

hệ chính quy năm 2022 cụ thể như sau (Danh sách đính kèm). 

 Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế sẽ ra Quyết định trúng tuyển sau khi thí sinh 

có kết quả xét tốt nghiệp THPT năm 2022 và xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ 

GD&ĐT./. 

 

Nơi nhận:  

- Thông báo trên các phương tiện thông tin; 
- Thành viên HĐTS; 

- Các trường đại học: Sư phạm, Y - Dược, Luật; 

- Khoa Giáo dục thể chất; 
- Lưu: VT, HĐTSĐH, ĐTCTSV, LTMH. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

Lê Anh Phương 
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