
           UBND TỈNH PHÚ THỌ                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            
         Số: 110 /ĐHHV-ĐT                                      Phú Thọ, ngày 20 tháng 3 năm 2014 
 V/v  in thiếu ngành tuyển sinh trong cuốn  
     “Những điều cần biết về tuyển sinh  
     ĐH, CĐ năm 2014” của Bộ GD&ĐT 

 
Kính gửi:       Các trường Trung học phổ thông 

 

 Năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho  phép Trường Đại học Hùng Vương tuyển 

sinh 28 ngành đại học, 8 ngành cao đẳng. Do sơ xuất của Nhà xuất bản Giáo dục Việt 

Nam, trong cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014”  đã 

in thiếu 3 ngành đại học mà nhà trường sẽ tuyển sinh trong năm 2014 là: Đại học Giáo 

dục Mầm non, Đại học Việt Nam học, Đại học Hướng dẫn viên du lịch. 

Để đảm bảo quyền lợi của các thí sinh, Trường Đại học Hùng Vương (kí hiệu 

trường: THV) trân trọng đề nghị Quý Trường thông báo để các em học sinh được 

biết. Ngoài các ngành tuyển sinh đã ghi trong cuốn  “Những điều cần biết về tuyển 

sinh đại học, cao đẳng năm 2014”  còn 3 ngành đại học mà nhà trường tuyển sinh 

năm 2014 như sau:  

Ngành Mã ngành Khối thi Ghi chú 

Đại học Hướng dẫn 

viên du lịch 
D220341 C, D1 

Đại học Việt Nam học D220113 C 

Đại học Giáo dục  

mầm non 
D140201 M 

- Thi tuyển sinh theo lịch thi của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

- Ngành ĐH Giáo dục Mầm non 

tuyển thí sinh có HKTT tại các tỉnh 

Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên 

Quang, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hòa 

Bình 

- Các ngành ĐH Việt Nam học, ĐH 

Hướng dẫn viên du lịch tuyển sinh 

toàn quốc  

Thông tin chi tiết về tuyển sinh năm 2014 của Trường Đại học Hùng Vương đề 

nghị liên hệ theo điện thoại: (02103) 821970, xem trên website: www.hvu.edu.vn ; 

www.moet.gov.vn hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Trường 

Xin trân trọng cảm ơn. 

                        HIỆU TRƯỞNG   
Nơi nhận:           (đã ký) 
  - Như trên;         
  - Hiệu trưởng, các PHT; 

  - Lưu: VT, ĐT.                PGS.TS Cao Văn 
 


