
 
 

THÔNG BÁO  
Nhận hồ sơ và kế hoạch thi năng khiếu 

(Đợt 2 năm 2016) 
  

 Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2016; Căn cứ Đề án tuyển 

sinh đại học, cao đẳng đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt, Trường Đại học Hùng 

Vương thông báo nhận hồ sơ và kế hoạch thi các môn năng khiếu – Đợt 2 năm 2016 như sau: 

1. Thời gian nhận hồ sơ 
 Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu – đợt 2 năm 2016 đến hết ngày 

26/8/2016. Thí sinh có thể lựa chọn các hình thức nộp sau: 

- Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường (cả 2 cơ sở tại thành phố Việt Trì và cơ sở thị 

xã Phú Thọ) 

- Cách 2: Gửi hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện về địa chỉ Phòng Đào tạo – Trường 

Đại học Hùng Vương – Phường Nông Trang – TP. Việt Trì – tỉnh Phú Thọ. 

2. Hồ sơ và lệ phí 

- Hồ sơ đăng ký theo mẫu do trường phát hành. 

- Lệ phí thi năng khiếu và xét tuyển là 330.000 đồng/hồ sơ. 

 3. Kế hoạch thi năng khiếu – Đợt 2 năm 2016  

 a) Thời gian tập trung thí sinh phổ biến quy chế thi 
 Sáng 28/8/2016, từ 7h00- 7h30 tại giảng đường N2 

 b) Lịch thi, môn thi 

 - Ngày 28/8/2016: Thí sinh dự thi các môn năng khiếu tại giảng đường N2; 

 + Từ 7h30- đến 8h00: Thí sinh làm thủ tục dự thi các môn năng khiếu. 

 + Từ 8h00: Thí sinh dự thi các môn năng khiếu, cụ thể như sau: 

 - Ngành GD Mầm non: Thi kể chuyện, đọc diễn cảm và phần thi hát 

 -  Ngành GD Thể chất: Thi Bật xa tại chỗ, chạy 100 m 

 - Ngành SP Âm nhạc: Thi năng khiếu thẩm âm tiết tấu, năng khiếu thanh nhạc. 

 - Ngành SP Mỹ thuật: Sáng từ 8h00- 11h00 thi môn 1: năng khiếu vẽ màu, chiều từ 

13h30- 16h30 thi môn 2: năng khiếu hình họa. 
 

Thông tin liên hệ số điện thoại: (0210) 3821.970; 3993.369; 3820.042; 0918 254 788. 
 

Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG - CHỦ TỊCH HĐTS                           
- CT, các PCTHĐ (để chỉ đạo); 
- Các thành viên HĐTS; ( để t/h); 
- Lưu: VT, ĐT.                (đã ký) 

  
 
 

                                                         PGS.TS. Cao Văn   
 

UBND TỈNH PHÚ THỌ  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 51 /TB - ĐHHV 

 

Phú Thọ, ngày 09  tháng 8 năm 2016 


