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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo
phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) của Đại học Huế năm 2018

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐẠI HỌC HUẾ
Căn cứ Nghị định 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập
Đại học Huế;
Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở
giáo dục đại học thành viên;
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào
tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01
tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung tên và một
số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo
giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông báo số 309/TB-ĐHH ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc Đại học
Huế về việc thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018;
Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập Hội
đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Đại học Huế năm 2018;
Căn cứ Thông báo số 860/TB-HĐTSĐH ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Hội
đồng tuyển sinh Đại học Huế về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức dựa vào
kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi
tuyển các môn năng khiếu;
Căn cứ kết luận phiên họp xét duyệt điểm trúng tuyển đợt 1 theo phương thức xét học bạ
của Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế ngày 30 tháng 7 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay công bố điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo
phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) năm 2018 của Đại học Huế gồm các
ngành như sau (văn bản kèm theo).
Điều 2. Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ công bố điểm trúng tuyển đợt 1
trên các phương tiện thông tin đại chúng và thực hiện các công việc tiếp theo, căn cứ Quy chế
tuyển sinh hiện hành.
Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng, Hiệu trưởng các
trường: Đại học Nông Lâm; Đại học Nghệ thuật, Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng
Trị và Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thông báo trên các phương tiện thông tin;
- Các Phó chủ tịch HĐTS;
- Lưu: VT, KT&ĐBCLGD.
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