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THÔNG BÁO 
      Về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2017 

 

Căn cứ Quy chế 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 số 05/2017/TT-BGDĐT 
(sau đây gọi là Quy chế tuyển sinh); Căn cứ công văn số 603/BGDĐT- GDĐH của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao 
đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính năm 2017 (sau đây gọi là Công văn 603). 

Trường Đại học Hùng Vương quy định các đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét 
tuyển vào Trường Đại học Hùng Vương năm 2017, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển 

- Đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo các quy định tại Khoản 2; Khoản 
3, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh. 

2. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng 

2.1. Đối với thí sinh đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ 
thi chọn học sinh giỏi quốc gia theo danh mục ngành như sau: 

TT 
Tên môn thi 
học sinh giỏi 

Tên ngành đào tạo Mã ngành 

1 Toán Đại học Sư phạm Toán học 52140209 

2 Vật lí Đại học Sư phạm Vật lí 52140211 

3 Hóa học Đại học Sư phạm Hóa học 52140212 

4 Sinh học 

Đại học Sư phạm Sinh học 52140213 

Đại học Khoa học cây trồng 52620110 

Đại học Chăn nuôi, thú y 52620105 

5 Ngữ văn 
Đại học Sư phạm Ngữ văn 52140217 

Đại học Việt Nam học 52220113 

6 Lịch sử Đại học Sư phạm Lịch sử 52140218 

7 Địa lí Đại học Sư phạm Địa lí 52140219 

8 Tin học Đại học Công nghệ thông tin 52480201 

9 Tiếng Anh 
Đại học Sư phạm Tiếng Anh 52140231 

Đại học Ngôn ngữ Anh 52220201 

10 Tiếng Trung Quốc Đại học Ngôn ngữ Trung Quốc 52220204 

 
 



 

* Chính sách ưu đãi: Thí sinh nhập học được miễn học phí năm thứ nhất, các năm sau 
Nhà trường xét cấp học bổng và miễn giảm học phí trên cơ sở kết quả học tập của sinh viên.  

2.2. Đối với thí sinh đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia 

- Đối với thí sinh đoạt giải trong hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo 
tổ chức, căn cứ vào kết quả dự án đề tài nghiên cứu và ngành thí sinh đăng ký xét tuyển 
thẳng Hội đồng tuyển sinh sẽ xét, quyết định. 

- Chỉ tiêu: Nhà trường dành tối đa 5% chỉ tiêu của từng ngành.  

* Chính sách ưu đãi: Thí sinh nhập học được miễn học phí năm thứ nhất, các năm sau 
Nhà trường xét cấp học bổng và miễn giảm học phí trên cơ sở kết quả học tập của sinh viên.  

2.3. Xét tuyển đối với thí sinh thường trú tại vùng khó khăn 

- Xét tuyển đối với thí sinh thường trú tại vùng khó khăn theo quy định tại Điểm i, 
Khoản 2, Điều 7. Các thí sinh này được xét tuyển vào học các ngành ngoài sư phạm. Sau 
khi nhập học, những thí sinh này được học dự bị 1 năm và phải đạt kết quả theo quy định 
mới được xét tuyển vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng Vương qui định. 

- Chỉ tiêu: Nhà trường dành tối đa 5% chỉ tiêu của từng ngành. 

2.4. Xét tuyển thẳng vào hệ cao đẳng đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp 

- Người  có  bằng  trung  cấp  ngành  sư  phạm  loại  giỏi  trở  lên;  người  có bằng 
trung cấp ngành sư phạm loại khá có ít nhất 02 năm làm việc theo chuyên ngành hoặc nghề 
đã được đào tạo, đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy chế tuyển sinh được xét 
tuyển thẳng vào cùng ngành sư phạm trình độ cao đẳng. 

- Chỉ tiêu: Nhà trường dành tối đa 10% chỉ tiêu của từng ngành. 

2.5. Xét tuyển đối với thí sinh thuộc đối tượng khác 

- Xét tuyển đối với thí sinh thuộc các đối tượng khác được quy định tại Điểm a: b: d; 
đ; g; h, Khoản 2, Điều 7. Nhà trường thực hiện theo đúng các quy định trong Quy chế tuyển 
sinh. Sau khi Hội đồng tuyển sinh kiểm tra tình trạng sức khỏe yêu cầu của ngành học mà 
thí sinh đăng ký, Hiệu trưởng Nhà trường xem xét và quyết định cho vào học. 

- Chỉ tiêu: Nhà trường dành tối đa 5% chỉ tiêu của từng ngành. 

3. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng 

Hồ sơ đăng ký, thời gian đăng ký và lệ phí xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo các 
quy định tại Công văn 603 và thông báo tuyển sinh các đợt của Nhà trường. 

 

Thông tin về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017 được đăng tải đầy đủ trên website 
của trường tại địa chỉ: www.hvu.edu.vn. 
                         HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận: 
  - Bộ Giáo dục và Đào tạo;       
  - Sở GD&ĐT các tỉnh;            (đã ký)    
  - Hiệu trưởng, các PHT;            
  - Lưu: VT, ĐT. 
   

                                                      PGS.TS Cao Văn 


