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      UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TỈNH THANH HOÁ                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 
                     

Số 77/TB-ĐHHĐ Thanh Hoá, ngày 05 tháng 5 năm 2015 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học,  

cao đẳng hệ chính quy năm 2015 tại Trường Đại học Hồng Đức 
 
 

Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; 

Công văn số 1988/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng 

năm 2015, Trường Đại học Hồng Đức hướng dẫn việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển 

vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015, như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN 

1. Đối tượng tuyển thẳng: Thực hiện theo khoản 2 Điều 7 Quy chế tuyển đại học, cao 

đẳng hệ chính quy, riêng: 

- Mục d, khoản 2 Điều 7 về ngành Giáo dục thể chất được quy định cụ thể: 

Thí sinh đã tốt nghiệp trung học là thành viên đội tuyển quốc gia, được Bộ Văn hoá 

thể thao và du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia thi đấu trong các giải quốc 

tế chính thức, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại 

hội Thể thao châu Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông 

Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Cúp Đông Nam Á được tuyển 

thẳng vào ngành Giáo dục thể chất (yêu cầu: thí sinh có ngoại hình cân đối, nam cao từ 

1,65m trở lên, nữ cao từ 1,55m trở lên); 

Những thí sinh đoạt giải các ngành TDTT, thời gian được tính để hưởng ưu tiên là 

không quá 4 năm tính đến ngày dự thi hay xét tuyển vào trường. 

- Mục g, khoản 2 Điều 7 về thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng được quy 

định thêm:  

+ Kết quả học tập phổ thông đạt từ trung bình và kết quả rèn luyện từ loại khá trở 

lên (xét theo học bạ); 

+ Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. 

Được xét vào học ở tất cả các khối ngành trừ những ngành đào tạo giáo viên; 

- Mục h, khoản 2 Điều 7 về thí sinh là người nước ngoài được quy định thêm: 

+ Kết quả học tập trung học phổ thông của học sinh (bảng điểm) xếp loại từ loại 

trung bình trở lên; 

+ Kết quả kiểm tra kiến thức các môn văn hoá theo tổ hợp môn xét tuyển của 

ngành đạt từ 5 điểm trở (theo thang điểm 10); 

+ Kết quả kiểm tra tiếng Việt đạt từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10). 

- Mục i, khoản 2 Điều 7 được quy định thêm: Sau khi nhập học, những thí sinh này 

được học bổ sung kiến thức 01 năm trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ 

sung kiến thức thực hiện theo chương trình của hệ dự bị đại học, cao đẳng. 

2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển: Thực hiện theo khoản 3 Điều 7 Quy chế tuyển đại 

học, cao đẳng hệ chính quy, riêng: 

- Mục b, khoản 3 Điều 7 về ngành Giáo dục thể chất được quy định cụ thể: Thí 

sinh đoạt huy chương vàng các giải vô địch hạng nhất quốc gia tổ chức một lần trong 

năm và thí sinh được Uỷ ban TDTT có quyết định công nhận là kiện tướng quốc gia đã 
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tham dự kỳ thi THPT quốc gia, không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống, 

được ưu tiên xét tuyển vào ĐH Giáo dục thể chất. 

Những thí sinh đoạt giải các ngành TDTT thời gian được tính để hưởng ưu tiên là 

không quá 4 năm tính đến ngày thi tuyển sinh vào trường. 

II. NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN 

TT Ngành 
Chỉ 

tiêu 
 TT Ngành 

Chỉ 

tiêu 

1 ĐHSP Toán học 

25 

 16 ĐH Nông học 

55 

2 ĐHSP Vật lý  17 ĐH Chăn nuôi-Thú y 

3 ĐHSP Hóa học  18 ĐH Bảo vệ thực vật 

4 ĐHSP Sinh học  19 ĐH Lâm nghiệp 

5 ĐH Công nghệ TT 

40 

 20 Nuôi trồng thủy sản 

6 ĐH Kỹ thuật công trình xây dựng  21 Kinh doanh nông nghiệp 

7 ĐH Công nghệ kỹ thuật môi 

trường 

 22 CĐ Quản lý đất đai 

8 ĐH Kỹ thuật điện, điện tử  23 ĐH Kế toán 

25 9 ĐHSP Tiếng Anh 10  24 ĐH Quản trị kinh doanh 

10 ĐHGD Mầm non 20  25 ĐH Tài chính-Ngân hàng 

11 ĐHGD Tiểu học 10  26 ĐH Việt Nam học 

35 

12 ĐH Giáo dục thể chất 10  27 ĐH Địa lý 

13 ĐHSP Ngữ văn 

20 

 28 ĐH Xã hội học 

14 ĐHSP Lịch sử  29 ĐH Tâm lý học 

15 ĐHSP Địa lý  30 ĐH Luật 
 
 

III. LỆ PHÍ VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN 

- Lệ phí: 30.00đ/thí sinh/hồ sơ; 

- Hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Công văn số 1988/BGDĐT-KTKĐCLGD 

ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP ĐĂNG KÝ 

1. Thời gian: Trước ngày 05/8/2015. 

2. Địa điểm: Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký tại các Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc 

tại Trường Đại học Hồng Đức (chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên qua đường 

bưu điện, hoặc trực tiếp tại Trường) theo địa chỉ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học 

Hồng Đức (Phòng 207 nhà Điều hành cơ sở chính, 565 Quang Trung - Phường Đông 

Vệ - TP. Thanh Hoá)./. 
             

Nơi nhận:            HIỆU TRƯỞNG 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo); 

- Các Sở GD&ĐT, Trường THPT (p.h thực hiện); 

- Các đơn vị trong trường; 

- Lưu: ĐT, VT, HĐTS.     
 

 

 

   Nguyễn Mạnh An  


