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NHỮNG ĐIỀU THÍ SINH HÀ TĨNH CẦN BIẾT 

VỀ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 
 

1. Lịch thi  

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 được tổ chức từ ngày 01/7 đến 

ngày 04/7/2016, bao gồm 8 môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, 

Vật lý, Hóa học, Sinh học và Ngoại ngữ. 

- Các môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức tự 

luận (thời gian làm bài 180 phút); 

- Các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học thi theo hình thức trắc 

nghiệm (thời gian làm bài 90 phút); 

- Riêng môn Ngoại ngữ kết hợp thi viết và trắc nghiệm (thời gian 

làm bài 90 phút).  

2. Cụm thi: Hà Tĩnh chỉ tổ chức 1 cụm thi do Trường Đại học Sư 

phạm Huế chủ trì, Trường Đại học Hà Tĩnh và Sở Giáo dục và Đào 

tạo phối hợp tổ chức.  

Các điểm thi được tổ chức tại các trường: Đại học Hà Tĩnh, Cao 

đẳng Y tế Hà Tĩnh, Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh và các trường 

THPT, THCS đóng trên (hoặc gần) địa bàn Thành phố Hà Tĩnh, Thị 

trấn Cẩm Xuyên, Thị trấn Thạch Hà, Thị trấn Nghèn (Can Lộc).  

3. Quy trình đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đại học, cao đẳng 
Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, Trường Đại học Sư phạm 

Huế sẽ công bố kết quả thi của thí sinh để học sinh và phụ huynh dễ 

dàng tra cứu và cấp cho mỗi thí sinh 1 giấy chứng nhận kết quả thi để 

nộp vào trường mà thí sinh trúng tuyểnsẽ nhập học. 

Xét tuyển đợt 1: Thí sinh nộp Phiếu ĐKXT từ ngày 01/8 đến 

12/8/2016. 

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 trường, mỗi trường đăng ký 

tối đa 2 ngành theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2. 

Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong đợt xét tuyển. 

Xét tuyển các đợt bổ sung: bắt đầu từ ngày 15/8, mỗi đợt nhận 

hồ sơ xét tuyển trong 10 ngày. 

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 3 trường, mỗi trường đăng ký 

tối đa 2 ngành theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2. 

Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong từng đợt xét tuyển. 
 

Ghichú: Sau khi các trường công bố điểm trúng tuyển thí sinh 

phải gửi bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia đến 

trường thí sinh lựa chọn học. 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH 

Địa chỉ: Số 447, đường 26-3, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh 

Điện thoại: 0393 565 565; 0941 332 333; 0963 300 555 

Website: http://www.htu.edu.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.THÔNG TIN CHUNG VỀ TRƯỜNG 

Trường Đại học Hà Tĩnh là trường công lập đa cấp, đa ngành, 

đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh, cả nước và quốc tế. 

- Đội ngũ: Tổng số 347 cán bộ, giảng viên, trong đó có 72% 

giảng viên trình độ trên đại học baogồm nhiều GS, PGS, TS, ThS đảm 

bảo công tác giảng dạy và NCKH có chất lượng cao. 

- Quy môđang đào tạo: 6000 sinh viên. 

http://www.htu.edu.vn/
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- Mã ngành được phép đào tạo: 56 ngành, trong đó có 21 mã 

ngành đại học, 23 mã ngành cao đẳng và 12 mã ngành trung cấp 

chuyên nghiệp. Ngoài ra trường đang liên kết đào tạo nhân lực cho 

Khu kinh tế Vũng Áng và đào tạo thạc sĩ với các trường đại học: Bách 

khoa Hà Nội, Bách khoa Đà Nẵng, Xây dựng, Kinh tế Quốc dân, Điện 

lực, Mỏ - Địa chất, Công đoàn …. 

- Cơ sở vật chất: Trường có diện tích 100 ha; 112 phòng học 

được trang bị các phương tiện nghe nhìn đạt chuẩn quốc gia; 4000 chỗ 

ở trong ký túc xá khép kín có trang bị tivi màu; mạng wifi có thể truy 

cập 24/24 giờ miễn phí; hệ thống nhà ăn đảm bảo vệ sinh, đáp ứng tốt 

mọi nhu cầu của sinh viên; thư viện điện tử, thư viện kỹ thuật số có 

thể truy cập miễn phí hàng triệu tài liệu;các phòng học tin học, ngoại 

ngữ hiện đại với 700 máy vi tính; hệ thống phòng thực hành, thí 

nghiệm đầy đủ; các dịch vụ khác như trạm xá, sân bóng đá nhân tạo, 

sân bóng đá ngoài trời, sân bóng rổ, bóng chuyền, nhà tập thể dục thể 

thao, xe điện chuyên chở sinh viên đi lại trong trường, … đáp ứng yêu 

cầu học tập, nghiên cứu và sinh hoạt của CBGV và HSSV. 

- Hợp tác quốc tế: Trường đã có hợp tác đào tạo và nghiên cứu 

khoa học với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Hằng năm có nhiều giáo viên, chuyên gia nước ngoài đến trường 

nghiên cứu và giảng day. Nhiều sinh viên, cán bộ giáo viên của trường 

đang học tập, nghiên cứu ở các quốc gia như: Nga, Mỹ, Úc, Newzealand, 

Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, ... 

- Ưu đãi trong đào tạo: Sinh viên học tập tại Trường Đại học Hà 

Tĩnh được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như:  

+ Được hưởng học bổng đối với sinh viên có điểm thi đầu vào 

cao; kết quả học tập hằng năm đạt loại giỏi; sinh viên thuộc diện hoàn 

cảnh khó khăn; 

+ Được bố trí ở ký túc xá đầy đủ tiện nghivới chi phí dịch vụ 

thấp;  

+ Nếu điểm tuyển sinh đạt từ 18 điểm trở lên, sau khi tốt nghiệp 

đại học đạt loại giỏi, xuất sắc được tuyển thẳng theo chính sách thu 

hút nhân lực chất lượng cao của Tỉnh.  

+ Đặc biệt là chính sách ưu đãi trong đào tạo nhân lực cho Khu 

kinh tế Vũng Áng: 

 Sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo ngoài học phí. 

 Riêng sinh viên có hộ khẩu thường trú tại Hà Tĩnh được hỗ trợ 

50% học phí; miễn tiền ở ký túc xá; bù lãi suất 0,5% hằng tháng cho 

sinh viên vay tín dụng. 

- Ưu tiên trong tuyển sinh: Trường thực hiện nghiêm túc chính 
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sách ưu tiên trong tuyển sinh theo Điều 7, Quy chế Tuyển sinh đại 

học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

đặc biệt là đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng: Sinh 

viênđược các trường liên kết cấp bằng tốt nghiệp; điểm trúng tuyển 

thấp hơn ít nhất 2 điểm so với điểm chuẩn của chính các trường đó. 

- Cơ hội việc làm 

+ Trong những năm qua, Nhà trường luôn tìm mọi biện pháp đổi 

mới hình thức tổ chức dạy học gắn với việc làm tại các doanh nghiệp, 

nên nguồn nhân lực đào tạo của trường đáp ứng được yêu cầu lao 

động sản xuất. Có nhiều ngành, sinh viên đi thực tập được doanh 

nghiệp bố trí nơi ăn, chốn nghỉ, đưa đón, trả lương từ 2-3 triệu 

đồng/tháng và sẵn sàng nhận vào làm việc ngay sau khi tốt nghiệp 

như: Quản trị dịch vụ du lịch và  lữ hành, Chăn nuôi - Thú y, Quản trị 

- Kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng... 

+ Các ngành đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng, được 

Tỉnh hỗ trợ tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp trên địa bàn, được 

hưởng các ưu đãi trong tuyển sinh và đào tạo. 

+ Các ngành sư phạm, trong những năm qua mặc dầu biên chế 

khó khăn, song số sinh viên các ngành Giáo dục Mầm non. Giáo dục 

Tiểu học ra trường tỷ lệ có việc làm trên 60%. 

+ Các ngành khác dự kiến cơ hội tìm kiếm việc làm cao như: 

Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh, Khoa học Cây trồng, ... 

Nhà trường đang đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo 

toàn diện, liên kết đào tạo thực tế với các doanh nghiệp trong và 

ngoài nước nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp, tạo ra sản phẩm 

ngay trong thời gian học tập tại trường. 

II. THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2016 
- Phương thức xét tuyển: Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc 

gia năm 2016 hoặc dựa vào kết quả học tập THPT (theo học bạ 

THPT); điểm xét tuyển từ ngưỡng đầu vào theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (hoặc trung bình chung của các môn học thuộc tổ 

hợp môn xét tuyển ở năm học lớp 12 không nhỏ hơn 6.0 đối với xét 

học bạ). 

- Hồ sơ xét tuyển gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển; Giấy chứng 

nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016 (nộp ngay sau khi có 

thông bào trúng tuyển) hoặc học bạ THPT (có công chứng); Bản sao 

có công chứng bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp 

THPT tạm thời, Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 1 phong bì dán tem 

có ghi địa chỉ người nhận và số điện thoại của thí sinh. 

- Lệ phí xét tuyển: 30 000 đồng.  
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- Địa chỉ nhận hồ sơ: HĐTS, Trường Đại học Hà Tĩnh, số 447, 

đường 26-3, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh;  

- Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 12 tháng 8 năm 2016.  
 

TT 
Các ngành đào tạo 

chính quy 

Mã 

ngành 

Nhóm môn xét tuyển 

(Xét tổ hợp 3 môn) 

Chỉ 

tiêu 

1. Đại học 1200 

1  Giáo dục Chính trị D140205 
C00: Văn, Sử, Địa; A00: Toán, Lý, Hóa;  

C04: Toán, Văn, Địa; D01: Toán, Văn, Anh. 
50 

2  Sư phạm Toán D140209 
A00: TOÁN, Lý, Hóa; A01: TOÁN, Lý, Anh; 

D07: TOÁN,Hóa,Anh; D01: TOÁN,Văn,Anh. 
40 

3  Sư phạm Hóa D140212 
A00: Toán, Lý, HÓA; B00: Toán, HÓA, Sinh; 

D07: Toán, HÓA, Anh; C02: Toán,Văn, HÓA. 
40 

4  Sư phạm Tiếng Anh D140231 
D01: Toán, Văn, ANH; A01: Toán, Lý, ANH; 

D09: Toán,Sử, ANH; D14: Văn, Sử, ANH. 
40 

5  Giáo dục Mầm non D140201 M00: Toán, Văn,Năng khiếu. 50 

6  Giáo dục Tiểu học D140202 
C01: Toán, Văn, Lý; D01: Toán, Văn, Anh;  

C03: Toán, Văn, Sử; C04: Toán, Văn, Địa. 
50 

7  QT Du lịch và Lữ hành D340103 A00: Toán, Lý, Hóa; C00: Văn, Sử, Địa;  

D01: Toán, Văn, Anh; C03: Toán, Văn, Sử 

80 

8  Luật D380101 120 

9  Kế toán D340301 
A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh; 

D01: Toán, Văn, Anh; D07: Toán, Hóa, Anh. 

100 

10  Tài chính - Ngân hàng D340201 100 

11  Quản trị kinh doanh D340101 80 

12  
KT công trình xây 

dựng  
D580201 A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh. 

D01: Toán, Văn, Anh; D07: Toán, Hóa, Anh. 

60 

13  Công nghệ Thông tin D480201 60 

14  Khoa học Môi trường D440301 A00: Toán, Lý, Hóa; B00: Toán,Hóa, Sinh; 

D07: Toán, Hóa, Anh; D08: Toán, Sinh, Anh. 

80 

15  Khoa học cây trồng D620110 60 

16  Ngôn ngữ Anh  D220201 
D01: Toán, Văn, ANH; A01: Toán, Lý, ANH;  

D14: Văn, Sử, ANH; D15: Văn, Địa, ANH. 
90 

17  Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 
D01: Toán,Văn,ANH; D04: Toán,Văn,TRUNG 

D14: Văn, Sử, ANH; D15: Văn, Địa, ANH. 
100 

2. Cao đẳng 180 

1  Giáo dục Mầm non C140201 M00: Toán, Văn,Năng khiếu 100 

2  Giáo dục Thể chất C140206 T00: Toán, Sinh,Năng khiếu 30 

3  Giáo  dục Tiểu học C140202 
C01: Toán, Văn, Lý; D01: Toán, Văn, Anh; 

C03: Toán, Văn, Sử; C04: Toán, Văn, Địa. 
50 

3. Trung cấp chuyên nghiệp (xét tuyển học bạ THPT) 

TT Ngành đào tạo 
Mã 

ngành 

Chỉ 

tiêu 
TT Ngành đào tạo 

Mã 

ngành 

Chỉ 

tiêu 

1 Kế toán Doanh nghiệp 42340303 30 5 Nghiệp vụ lễ tân 42810201 30 

2 Kỹ thuật chế biến món ăn 42810203 30 6 NV nhà hàng, khách sạn 42810202 30 

3 Chăn nuôi - Thú y 42620106 30 7 Quản lý và KD nông nghiệp 42620112 30 

4 Trồng trọt và bảo vệ TV 42810103 30 8 Văn thư – Lưu trữ 42320301 30 
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- Vùng tuyển: thí sinh trong cả nước (thí sinh có hộ khẩu thường 

trú tại Hà Tĩnh học các ngành sư phạm được miễn học phí). 

- Những ngành xét tuyển môn năng khiếu: Năm 2016, có 2 

ngành Trường tổ chức thi các môn năng khiếu là Giáo dục Mầm non 

và Giáo dục Thể chất. 

Môn thi:  

+ Ngành Giáo dục Mầm non thi các môn: Hát và Đọc diễn cảm; 

+ Ngành Giáo dục Thể chất thi các môn: Bật xa tại chỗ và Chạy 

100 mét. 

Thời gian ĐKDT: Trước ngày20/6/2016 (Phụ lục 3).  

Thí sinh gửi phiếu đăng ký dự thi về Trường bằng chuyển phát 

nhanh qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Trường theo địa chỉ: 

HĐTS Trường Đại học Hà Tĩnh, Số 447, Đường 26/3, Phường Đại 

Nài, TP. Hà Tĩnh.  

Thời gian tổ chức thi: từ ngày 05 đến ngày 07/7/2016. 

4. Liên kết đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng 
Cơ sở 

cấp bằng 

TN 

Ngành đào tạo 
Mã 

ngành 

Nhóm môn xét tuyển 

(Xét tổ hợp 3 môn) 

Chỉ

Tiêu 

ĐHBK 

Hà Nội 

Kỹ thuật điện, điện tử  D520201 

A00: TOÁN, Lý, Hóa; 

A01: TOÁN, Lý, Anh. 

40 

Kỹ thuật cơ khí  D520103 40 

Công nghệ thông tin D480201 40 

Công nghệ Vật liệu D510406 40 

CN kỹ thuật hóa học  D510401 
A00: TOÁN,Lý,Hóa; B00: TOÁN, 

Hóa, Sinh; D07: TOÁN, Hóa, Anh. 
40 

ĐHBK 

Đà Nẵng 

Công nghệ chế tạo máy  D510202 
A00: Toán, Lý, Hóa;  

A01: Toán, Lý, Anh. 

40 

Kỹ thuật cơ khí  D520103 40 

Kỹ thuật nhiệt D520115 40 

ĐH 

Điện Lực 

CNKT điều khiển tự động hóa D510303 A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, 

Lý, Anh; D07: Toán, Hóa, Anh. 

40 

CNKT điện, điện tử D510301 40 

ĐH 

Xây dựng 

Kiến trúc D580102 V00: Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật. 40 

Kỹ thuật công trình xây dựng 

(XD Dân dụng và Công nghiệp; 

XD cảng - Đường thủy) 

D580201 
A00: Toán, Lý, Hóa;  

A01: Toán, Lý, Anh. 

40 

Kỹ thuật công trình biển (Xây 

dựng công trình ven biển) 
D580203 40 

Công nghệ kỹ thuật môi 

trường (CN và quản lý môi 

trường) 

D510406 A00: Toán, Lý, Hóa. 40 

ĐH 

Hà Tĩnh 
Khoa học Môi trường  D440301 

A00: Toán, Lý, Hóa; B00: 

Toán,Hóa, Sinh;D07: Toán, Hóa, 

Anh; D08: Toán, Sinh, Anh. 

40 
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Công nghệ Thông tin  D480201 A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, 

Lý, Anh; D01: Toán, Văn, Anh;  

D07: Toán, Hóa, Anh. 

40 

Kỹ thuật công trình xây dựng  D580201 40 

QTDV Du lịch và Lữ hành  D340103 A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, 

Lý, Anh; D01: Toán, Văn, Anh;  

D07: Toán, Hóa, Anh. 

40 

Quản trị kinh doanh D340101 40 

Ngôn ngữ Trung Quốc  D220204 

D01: Toán,Văn,ANH; D04: 

Toán,Văn,TRUNG; D14: Văn, Sử, 

ANH; D15: Văn, Địa, ANH. 

40 

- Vùng tuyển: Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại 3 tỉnh: Hà 

Tĩnh; Nghệ An; Quảng Bình. 

- Thí sinh trúng tuyển học tại Trường Đại học Hà Tĩnh 3 kỳ, 

thời gian còn lại học tại các trường đại học ở Hà Nội hoặc Đà Nẵng. 

- Chế độ ưu đãi đặc biệt  

+ Hỗ trợ kinh phí đào tạo ngoài học phí; được ưu tiên nhận 

làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng sau khi tốt nghiệp. 

+ Đối với sinh viên có hộ khẩu thường trú tại Hà Tĩnh: được 

giảm 50% học phí; được hỗ trợ 100% tiền ở ký túc xá; được hỗ trợ lãi 

suất 0,5% vay vốn phục vụ học tập. 
 

Lưu ý: Môn thi viết chữ IN HOA là môn chính nhân hệ số 2. 
 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ 
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Phụ lục 1. Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển 

(Dành cho thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT) 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊṬ NAM 

Đôc̣ lâp̣ - Tư ̣do - Haṇh phúc 
  

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

Đợt xét tuyển: ………… 
Họ và tên thí sinh:……………………………………………………. 

Ngày, tháng, năm  sinh:……/……/………………………… 

CMND số……………Ngày cấp:……/……/…………Nơi cấp……… 

Đối tươṇg tuyển sinh:…………Khu vưc̣ tuyển sinh:………………… 

Địa chỉ liên lạc: ……………………………..Số điện thoại:……….... 

Đăng ký xét tuyển vào ngành:. ……………………….. của Trường Đại 

học Hà Tĩnh. 

Mã ngành:   .        

ĐIỂM TỔNG KẾT NĂM HỌC LỚP 12 Ở BÂC̣ THPT 

TT MÔN XẾT TUYỂN 
ĐIỂM TRUNG BÌNH 

MÔN XÉT TUYỂN 
GHI CHÚ 

1   

 

 

2   

 

 

3    

TỔNG ĐIỂM TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN   

Xếp loại hạnh kiểm năm học lớp 12:……………………………… 

- Hoc̣ lớp 10 tại Trường……………...........……Huyện:………… 

Tỉnh:.......................... 

Hộ khẩu nơicư trú: ……………………………………………..… 

- Hoc̣ lớp 11 tại Trường…………………Huyện:…………Tỉnh:… 

Hộ khẩu nơicư trú: ……………………………………………… 

- Hoc̣ lớp 12 tại Trường…………………Huyện:…………Tỉnh:… 

Hộ khẩu nơi cư trú:........................................................................... 

Năm tốt nghiêp̣ THPT: ……………… 

    Tôi xin cam đoan những thông tin khai trên là đúng sư ̣ thâṭ, nếu 

sai tôi xin chiụ hoàn toàn trách nhiêṃ. 
Bạn có được thông tin tuyển sinh của 

Trường ĐH Hà Tĩnh bằng nguồn nào? 

……………………………………………… 

……. , ngày.........tháng…...năm 2016 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ ho ̣tên) 
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Phụ lục 2. Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển 

(Dành cho thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

Đợt xét tuyển: ............. 

Họ và tên thí sinh:................................................................Giới tính:.................... 

Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................ 

Số báo danh (trong kỳ thi THPT quốc gia):          
 

Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi):            
 

Mã ĐKXT:    -    -    -    
 

Diện "Ưu tiên xét tuyển":      Đối tượng:     Loại giải, huy chương:  

Môn đoạt giải: ................................................................................................... 

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: .................................................................. 

..................................................................Số điện thoại:  ...................................... 

Email: …………………………………………………………………... 

Chế độ ưu tiên: Khu vực tuyển sinh:  
 

 Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  
 

 

Chế độ ưu tiên thay đổi so với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia:    

Đăng ký xét tuyển vào:  

Mã trường    Tên trường: ………………………………… 

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ 

(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới) 

1. Nhóm ngành/Ngành:............................. Mã ngành........................ 

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:  

2. Nhóm ngành/Ngành:............................. Mã ngành........................ 

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:  

Có đăng ký xét tuyển vào trường khác:   
 

Mã trường    Tên trường:................................................................. 

     
Bạn có được thông tin tuyển sinh của 

Trường ĐH Hà Tĩnh bằng nguồn nào? 

……………………………………………… 

............, ngày.........tháng........năm 2016 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ ho ̣tên) 
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HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO PHIẾU ĐKXT 

1. Số báo danh, số CMNN: Cần ghi chính xác và thống nhất với thông tin 

trong Hồ sơ đăng ký dự thi. 

2. Mã ĐKXT: Ghi chính xác mã đăng ký xét tuyển được quy định trong 

Giấy chứng nhận kết quả thi của thí sinh. 

3. Mục "Đề nghị trường điều chỉnh chế độ ưu tiên": Nếu thí sinh cần điều 

chỉnh chế độ ưu tiên (so với thông tin trong Phiếu ĐKDT), cần đánh dầu "X" vào 

ô tương ứng và trong mục "khu vực ưu tiên" điền một trong các mã  KV1, KV2-

NT, KV2 hoặc  KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của mình; trong mục "đối 

tượng ưu tiên"  điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng 

ưu tiên của mình (nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì không điền). 

4. Mục "Diện ưu tiên xét tuyển": Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng, 

đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 7 Quy chế tuyển sinh, khi ĐKXT 

vào trường cần đánh dấu "X" vào ô bên cạnh đồng  thời: 

a) Điền  sau mục "Đối tượng" một trong các ký hiệu từ 01 đến 04 theo quy 

định sau: 

- Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia: 01; 

- Thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia:02; 

-  Thí sinh đoạt huy chương vàng các giải vô địch hạng nhất quốc gia tổ 

chức một lần trong năm: 03; 

- TS được Uỷ ban TDTT có quyết định công nhận là kiện tướng quốc gia: 04. 

b) Điền sau mục "Loại giải, Huy chương": giải, huy chương mình đã 

đạt được; 

c) Điền sau mục "Môn đoạt giải": môn học hoặc môn thể thao đã đoạt giải 

hoặc huy chương. Đối với thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp 

quốc gia, ghi tóm tắt tên đề tài đã đoạt giải. 

5. Thí sinh khẳng định lại chế độ ưu tiên theo khu vực và ưu tiên theo đối 

tượng tuyển sinh. Nếu chế độ ưu tiên khác so với hồ sơ đăng ký dự thi thì phải 

đánh dấu vào ô “Chế độ ưu tiên có thay đổi so với hồ sơ đăng ký dự thi THPT 

quốc gia”. Thí sinh chịu trách nhiệm tính chính xác của thông tin này. 

6. Mục "Các nguyện vọng đăng ký": Thí sinh không nhất thiết phải đăng ký 

đủ tất cả các nguyện vọng. Những nguyện vọng không đăng ký phải gạch chéo 

để khẳng định. 

7. Mục "Có đăng ký xét tuyển vào trường khác" 

- Thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển vào 1 trường hoặc 1 nhóm trường: không 

điền thông tin vào mục này; 

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào 2 trường hoặc 1 trường và 1 nhóm trường: 

đánh dấu "X" vào ô bên cạnh và điền đầy đủ các thông tin về trường thứ 2 mà thí 

sinh đăng ký xét tuyển. 
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Phụ lục 3. Mẫu phiếu đăng ký thi năng khiếu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI 
 (Dành cho thí sinh dự thi các môn năng khiếu vào Trường Đại học Hà Tĩnh) 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN  

1. Họ và tên thí sinh.............................................., Giới:............. 

2. Ngày, tháng và hai số cuối của năm sinh: 
      

 

3. Nơi sinh:................................................................................... 

.................................................. Dân tộc:..................................... 

4. Giấy chứng minh nhân dân số: 
         

  

5. Hộ khẩu thường trú:............................................................... 

6. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi rõ tên trường) 

+ Lớp 10.................................................................................................  

+ Lớp 11................................................................................................. 

+ Lớp 12.................................................................................................  

7. Điện thoại...................................Email..............................................................  

8. Địa chỉ liên hệ....................................................................................................  

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI  

9. Đăng ký dự thi các môn năng khiếu vào ngành:  

ĐHGD Mầm non         ; CĐGD Mầm non        ; CĐGD Thể chất 

C. THÔNG TIN VỀ CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG XÉT TUYỂN  

10. Đối tượng tuyển sinh (thuộc đối tượng nào thì khoanh tròn vào số tương 

ứng): 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07.  

11. Khu vực tuyển sinh (thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu tương 

ứng): KV1;  KV2;  KV2-NT;  KV3. 

D. CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan các lời khai trong phiếu dự thi này là đúng sự thật. Nếu 

sai tôi xin chịu xử lý theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT. 

….., ngày      tháng     năm 2016 

Chữ ký của thí sinh 

 

 
Ghi chú:- Mỗi thí sinh lập một túi hồ sơ đăng ký dự thi gồm: Phiếu đăng ký dự thi; 2 

ảnh cỡ 3×4; 2 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh.  

- Hồ sơ đăng ký dự thi gửi về theo địa chỉ:HĐTS Trường Đại học Hà Tĩnh, số 

447, đường 26-3, P. Đại Nài, TP. Hà Tĩnh (bằng chuyển phát nhanh hoặc nộp 

trực tiếp tại trường). 

Ảnh 

3×4 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA,  

THỂ THAO VÀ DU LỊCH NGUYỄN DU 
Địa chỉ: Số 12, đường Hoàng Xuân Hãn, Khối 4, 

phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh. Điện thoại: 0393 767 266 

Website: http://vhttdlnguyendu.edu.vn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRƯỜNG 

Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du 

là trường công lập đào tạo nguồn nhân lực thuộc các lĩnh vực 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho tỉnh Hà Tĩnh và toàn quốc. 

Với bề dày truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển, Nhà 

trường đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Học sinh, sinh 

viên liên tục đạt giải cao trong các cuộc thi học sinh, sinh viên 

các trường Văn hóa Nghệ thuật toàn quốc, giọng hát hay trên 

sóng phát thanh truyền hình. Nhiều công trình nghiên cứu khoa 

học, đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập được ghi nhận.  
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Đội ngũ: Trường hiện có 72 cán bộ, giảng viên, trong đó 

59 giảng viên đứng lớp, 35% có trình độ sau đại học, cơ bản 

đảm bảo cho công tác đào tạo và NCKH. Ngoài ra còn có đội 

ngũ giảng viên thỉnh giảng là các phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên 

gia, các nhà quản lý, nghệ nhân, nghệ sỹ... góp phần không nhỏ 

vào việc nâng cao chất lượng đào tạo. 

Chương trình ngành đào tạo: Gồm 42 mã ngành nghề, 

trong đó: Cao đẳng 9 mã ngành nghề, trung cấp 24 mã ngành 

nghề, sơ cấp 9 mac ngành nghề. 

Liên kết đào tạo: Trường có quan hệ hợp tác, liên kết 

đào tạo với nhiều trường đại học và cao đẳng trong nước như: 

Học viện Âm nhạc Huế, Đại học Sư phạm Nghệ thuật trung 

ương, Đại học nghệ thuật Huế, Đại học Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa, Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Cao đẳng 

Nghề Du lịch Huế… 

Cơ sở vật chất: Trường có diện tích 8.1 ha, hệ thống phòng 

học có trang thiết bị nghe, nhìn đạt chuẩn, có kí túc xá, nhà ăn 

cho sinh viên, mạng wifi miễn phí truy cập 24/24, thư viện, 

phòng tin học, trung tâm thực hành và các dịch vụ khác đáp ứng 

yêu cầu học tập, nghiên cứu và sinh hoạt của sinh viên   

Chính sách ưu đãi: Học sinh, sinh viên học tại Trường Cao 

đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du được hưởng 

nhiều chính sách ưu đãi như:  

+  Được hưởng học bổng, miễn giảm học phí, chi phí ở ký 

túc xá. 

       + HSSV học các ngành sư phạm, học sinh tốt nghiệp THCS 

(lớp 9) vào học trung cấp được miễn 100% học phí. 

       + HSSV học các ngành: Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, 

Nghệ thuật biểu diễn dân ca, Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian 

dân tộc được giảm 70% học phí. 

       + Đặc biệt đối với sinh viên nghề du lịch nếu tốt nghiệp loại 

khá trở lên được tuyển dụng vào các đơn vị kinh doanh du lịch 

với mức lương cao. 

Ưu tiên trong tuyển sinh: Trường thực hiện nghiêm túc 

chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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Với mục tiêu xây dựng một môi trường đào tạo văn hóa, 
lành mạnh, Nhà trường đang tiến hành đồng bộ các giải pháp, 
phát huy vai trò trung tâm đào tạo văn hóa nghệ thuật và du lịch 
có uy tín trong khu vực và cả nước. 

II. THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2016 

1. Ngành tuyển 

TT 
Các ngành, nghề 

đào tạo 
Mã ngành 

Chỉ 

tiêu 

Hình thức 

tuyển sinh 

1.1. Cao đẳng 65  

1 Sư phạm Âm nhạc C140221 15 Xét điểm môn Ngữ Văn lớp 

12 THPT và thi môn năng 

khiếu 

+ Khối N: Thanh nhạc, Thẩm 

âm - Tiết tấu 

+ Khối H: Hình họa, Bố cục 

2 Sư phạm Mỹ thuật C140222 15 

3 Thanh nhạc C210205 15 

4 Hội họa C210103 10 

5 Quản lý văn hóa C220342 10 

1.2. Liên thông cao đẳng  30  

1 Sư phạm Âm nhạc 51140221 10 Xét điểm môn Ngữ Văn 12 

THPT và thi môn năng khiếu 

+ Khối N: Thanh nhạc, 

Thẩm âm - Tiết tấu 

+ Khối H: Hình họa, Bố cục 

2 Sư phạm Mỹ thuật 511210103 10 

3 Quản lý văn hóa 51220342 10 

1.3. Cao đẳng nghề 160  

1 Hướng dẫn du lịch 50810101 30 

Xét điểm học bạ THPT 
2 Quản trị khách sạn 50810107 40 

3 Quản trị lữ hành 50810102 30 

4 KT chế biến món ăn 50810104 60 

1.4. Trung cấp chuyên nghiệp 105  

1 
Biểu diễn nhạc cụ 

truyền thống 
42210210 10 Xét điểm môn Ngữ văn và 

thi môn năng khiếu: 

+ Ngành 1,2,3,4,5: Thi 

năng khiếu âm nhạc 

(Hát, Thẩm âm-tiết tấu) 

+ Ngành 6,7: Thi năng 

khiếu Mỹ thuật 

(Hình họa, Trang trí) 
 

2 
Biểu diễn nhạc cụ 

phương Tây 

42210205 

 
15 

3 
Nghệ thuật biểu diễn 

dân ca 
42210214 10 

4 Organ 42210209 10 

5 Thanh nhạc 42210203 10 

6 Hội họa 42210101 10 

7 Thiết kế đồ họa 42210402 10 

8 
Nghệ thuật biểu diễn 

múa dân gian dân tộc 
42210225 10 

Thi Múa, Năng khiếu âm 

nhạc. 

9 Nghiệp vụ lễ tân 42810201 10 
Xét điểm học bạ 

10 NV nhà hàng,khách sạn 42810202 10 
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1.5.Trung cấp nghề 140  

1 Hướng dẫn du lịch 40810101 30 

Xét điểm học bạ THCS hoặc 

THPT 

2 Quản trị  khách sạn 40810207 30 

3 Quản trị lữ hành 40810102 30 

4 KT chế biến món ăn 40810204 50 

1.6. Sơ cấp 200  

1 Nghiệp vụ lễ tân  30 
Xét hồ sơ đăng ký  theo mẫu 

của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

2 NV nhà hàngkhách sạn  50 

3 Kỹ thuật chế biến món ăn  60 

4 Hướng dẫn du lịch  30 

5 Nghiệp vụ buồng  30 

 

2. Đối tượng tuyển sinh 
+ Cao đẳng và cao đẳng nghề: Tốt nghiệp THPT hoặc 

tương đương. 
+ Liên thông cao đẳng (hệ chính quy): Tốt nghiệp TCCN, 

TCN cùng ngành, nghề hoặc cùng nhóm ngành, nghề. 
+ Trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề: Tốt nghiệp 

THCS, THPT hoặc tương đương. 
+ Sơ cấp: Tất cả các đối tượng có nhu cầu. 

3. Lịch thi, xét tuyển  
3.1. Cao đẳng chuyên nghiệp: từ ngày 20/7/2016 đến 

ngày 22/7/2016. 
3.2. Trung cấp chuyên nghiệp: Xét tuyển kết hợp thi tuyển 
Đợt 1: 05/8/2016; Đợt 2: 25/9/2016; Đợt 3: 25/10/2016; Đợt 

4: 25/11/2016. 
3.3.Cao đẳng nghề, trung cấp nghề: Xét điểm học bạ 

THPT, THCS hoặc tương đương. 
Thời gian xét tuyển: Tuyển sinh liên tục trong năm. 
Địa điểm nộp hồ sơ 
Nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện 

theo địa chỉ: Phòng Đào tạo - Quản lý học sinh sinh viên, Trường 
Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du, số 12, Hoàng 
Xuân Hãn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Điện thoại: 0393 767 266, 0912 099 917, 0976 336 042 
 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

HIỆU TRƯỞNG 

Đã ký 

Hồ Việt Anh 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2016 

Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, phường Thạch Linh,  

thành phố Hà Tĩnh. 

Điện thoại: 0393 859 012, 0393 856 829  

Mob: 0913550422; 0914960668  

Website: http://cdytehatinh.edu.vn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Thông tin chung về Nhà trường 

Với bề dày 22 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, 10 

năm đào tạo trình độ cao đẳng, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh 

là trường công lập đào tạo nguồn nhân lực thuộc nhóm ngành 

sức khỏe cho tỉnh Hà Tĩnh và toàn quốc. Khẩu hiệu hành động 

của Nhà trường là: 
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Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh quyết tâm “Đổi mới 

phong cách, thái độ phục vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, 

hướng tới chất lượng đào tạo và sự hài lòng của người bệnh” 

Hiện nay, tổng số cán bộ, viên chức Nhà trường có 92 người 

với 74 giảng viên cơ hữu; trong đó: 02 tiến sĩ;  03 ngiên cứu sinh; 01 

BSCKII, 25 ThS và 34 Đại học) và 81 giảng viên thỉnh giảng. Cơ sở 

vật chất khang trang với diện tích hơn 8 ha, 30 phòng học lí thuyết, 

18 phòng học thực hành đạt tiêu chuẩn; 03 phòng học tin học với 

hơn 100 máy vi tính có nối mạng; 01 phòng học ngoại ngữ với trang 

bị các thiết bị nghe nhìn gồm 24 cabin. 1 phòng thi trắc nghiệm với 

70 máy tính. Khu Nội trú có 100 phòng khép kín, rộng rãi thoáng 

mát, đủ chỗ ở cho hơn 1000 sinh viên, có sân tập thể thao trong 

khuôn viên Nhà trường. Thư viện có đủ giáo trình và tài liệu tham 

khảo để giáo viên và sinh viên học tập, nghiên cứu. 

2. Thông tin tuyển sinh 

2.1. Bậc cao đẳng chính quy 

TT Ngành đào tạo 
Chỉ 

tiêu 
Ghi chú 

1 Điều dưỡng Đa khoa 300 
Xét học bạ THPT hoăc tương đương. 

Sau tốt nghiệp học sinh được Nhà 

trường tổ chức học tiếng và giới thiệu 

lao động ở Nhật Bản, Đức và Đài Loan 
2 Hộ sinh 50 

3 Dược sĩ 100 
Nếu được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo 

trong năm 2016 

2.2. Bậc trung cấp chính quy 

TT Ngành đào tạo 
Chỉ 

tiêu 
Ghi chú 

1 Điều dưỡng Đa khoa 150 

Xét học bạ THPT hoăc tương 

đương. Sau tốt nghiệp học sinh được 

Nhà trường tổ chức học tiếng và giới 

thiệu lao động ở Nhật Bản, Đức và 

Đài Loan  

2 Y sĩ Đa khoa 150 

3 Dược sĩ  150 

4 Xét nghiệm Đa khoa  50 

5 Y sĩ y học cổ truyền 

(liên kết đào tạo) 

100 

 Hồ sơ đăng kí xét tuyển 

Hồ sơ đăng kí xét tuyển bỏ vào một túi bao gồm: 

1. Phiếu đăng kí xét tuyển Cao đẳng hoặc Trung cấp theo 

mẫu của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh (Phiếu Cao đẳng thí 
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sinh Download tại Website của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh: 

cdytehatinh.edu.vn; Phiếu Trung cấp mua tại Trường hoặc các 

địa điểm bán Hồ sơ tuyển sinh của Nhà trường có địa chỉ thông 

báo tại Website của Trường) 

2. Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy 

chứng nhận tốt nghiệp THPT đối với thí sinh vừa tốt nghiệp 

năm xét tuyển. 

3. Bản sao có công chứng học bạ THPT (hoặc tương đương);  

4. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 

5. 02 phong bì thư có dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ và số điện 

thoại người nhận để Nhà trường gửi Giấy báo cho những thí 

sinh trúng tuyển. 

 Thời gian nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển 

1. Trung cấp: từ ngày 2/5/2016 đến ngày 15/11/2016 

2. Cao đẳng 

- Đợt 1: từ ngày 20/7/2016 đến 30/8/2016; ngày xét tuyển 

31/8/2016.  

- Nếu chưa đủ chỉ tiêu Nhà trường tiếp tục xét tuyển bổ sung:  

+ Bổ sung đợt 1: từ ngày 05/9 - 30/9/2016; ngày xét 

tuyển 31/9/2016.  

+ Bổ sung đợt 2: từ ngày 05/10 - 15/11/2016; ngày xét 

tuyển 16/11/2016. 

Thông tin các đợt tuyển sinh được thông báo rộng rãi, công 

khai trên trang thông tin điện tử của Nhà trường và trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. Thời hạn kết thúc đăng kí xét 

tuyển là ngày 15/11/2016. 

2.3. Đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học 

2.3.1. Cao đẳng Điều dưỡng: 50; Cao đẳng Hộ sinh: 50,  

Cao đẳng Dược 100. 

Tổ chức thi: Đợt 1: Tháng 4 năm 2016; đợt 2: Tháng 10 

năm 2016. 

2.3.2. Điều dưỡng trung cấp: Chỉ tiêu 100, xét tuyển từ 

Điều dưỡng sơ cấp. 

Hồ sơ đăng kí xét tuyển đựng trong một túi bao gồm: 

1. Lí lịch 

2. Bản sao có công chứng giấy khai sinh 
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3. Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy 

chứng nhận tốt nghiệp THPT đối với thí sinh vừa tốt nghiệp 

năm xét tuyển. 

4. Bản sao có công chứngBằng tốt nghiệp chuyên ngành 

(Sơ cấp, trung cấp hoặc cao đẳng). Nếu Y sĩ và Hộ sinh phải có 

chứng chỉ học bổ sung chương trình điều dưỡng 03 tháng. 

5. Bản sao có công chứng kết quả học tập chuyên ngành (Sơ 

cấp, trung cấp hoặc cao đẳng);  

6. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 

7. 02 ảnh 4 x 6 cm 

8. 02 phong bì thư có dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ và số điện 

thoại người nhận để Nhà trường gửi giấy báo nhập học cho 

những thí sinh trúng tuyển. 

Bên ngoài túi ghi rõ thành phần hồ sơ và địa chỉ cụ thể của 

thí sinh đăng kí dự tuyển. 

Tổ chức thi 2 đợt: Đợt 1 tháng 4 năm 2016; đợt 2 tháng 10 

năm 2016 

2.4. Đào tạo văn bằng 2 ngành Dược và Y: Xét tuyển từ 

Trung cấp Y, Dược hoặc trung cấp khác trở lên, thời gian học 12 

tháng hoặc 15 tháng (Học thứ 7 và Chủ nhật). 

2.5. Cơ hội học tập, việc làm sau tốt nghiệp 

Học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng 

được tiếp tục học liên thông lên bậc cao đẳng và đại học; 

Học sinh, sinh viên tốt nghiệp được Nhà trường hỗ trợ tư 

vấn, giới thiệu việc làm tại các cơ sở y tế, doanh nghiệp trong 

và ngoài tỉnh, lao động tại các nước Đài Loan, Nhật Bản, 

CHLB Đức... 

2.6. Địa điểm nhận hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ đăng kí trực 

tiếp tại Trường hoặc chuyển phát nhanh qua bưu điện. 

Địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, 

đường Lê Hồng Phong, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh. 

   

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
HIỆU TRƯỞNG 

 (Đã kí) 

 
TS. Trần Xuân Hoan 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

CÔNG NGHỆ HÀ TĨNH 
Địa chỉ: Km509+500, QL1A - Thạch Trung - TP. Hà Tĩnh 

Điện thoại: 0393608315;Email: cdncnhatinh@gmail.com 

Website: http://www.htvtc.edu.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

I. TUYỂN SINH NĂM 2016 

1. Các nghề đào tạo: 

TT 
Cao đẳng, trung cấp 

chính quy 
TT 

Sơ cấp và dạy nghề 

dưới 3 tháng 

1 Hàn Công nghê ̣cao 1 Hàn công nghệ cao 

2 Công nghê ̣ô tô 2 Vận hành, SC máy nông nghiệp 

3 Cơ điêṇ tử 3 Điện lạnh 

4 Điện công nghiêp̣ 4 Điện dân dụng 

5 Điện lạnh 5 Vận hành máy nâng, xúc, ủi, lu 



21 

 

6 Điện nước 6 Kỹ thuật xây dựng dân dụng 

7 Nghiệp vụ nhà hàng 7 Tin học văn phòng 

8 May thời trang 8 May công nghiệp 

9 Kỹ thuật chế biến món ăn 9 Kỹ thuật chế biến món ăn 

10 Vâṇ hành máy thi công nền 10 Láixemô-tô; ô-tôhạng:B,C,FC  

Đặc biệt đối với nghề CƠ ĐIỆN TỬ:  Hiện nay Trường được 
Tổng cục Dạy nghề lựa chọn cấp kinh phí đào tạo theo chương 
trình được chuyển giao từ Úc, đào tạo trình độ Cao đẳng, cấp độ 

Quốc tế. Sau khi tốt nghiệp được cấp Bằng Cao đẳng của Úc và 
Bằng Cao đẳng Việt Nam, được giới thiệu đi làm việc tại các 
doanh nghiệp nước ngoài, các đơn vị liên doanh giữa Việt Nam 

và Úc với thu nhập cao. 

2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển      

3. Đối tượng tuyển sinh 

- Cao đẳng: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên; 

- Trung cấp: Tốt nghiệp THCS (lớp 9) trở lên; 

- Sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên: Những người có sức 
khỏe phù hợp với nghề cần học 

4. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh toàn quốc 

5. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Nhà trường hướng dẫn làm và 
nhận hồ sơ vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.Người 
học có thể đăng ký qua điện thoại, Email hoặc Website của Trường 

6. Thời gian nhập học  

Đợt 1:     Tháng   8/2016 

Đợt 2:     Tháng 10/2016  

Sau đó học sinh sinh viên sẽ được gọi nhập học trong vòng 15 
ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký học nghề. 

7. Địa điểm học  

- Cơ sở 1: Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Hà Tĩnh -  
Km509+500, Quốc lộ 1A, Thạch Trung, TP Hà Tĩnh.   

Điện thoại: 0393 608 315;  0912 918 488 

- Cơ sở 2: Phân hiệu Vũng Áng- Km 571, Quốc lộ1A, 

Phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.  

Điện thoại: 0393 900 229;  0982 365 565 

Đường dây nóng: 0913 518 256 – 0913 556 229 
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II. QUYỀN LỢI CỦA HỌC SINH SINH VIÊN  
1.  Học sinh, sinh viên có kết quả học tập loại khá trở lên được 

xét cấp học bổng theo quy định hiện hành. 
2. Học sinh, sinh viên được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi 

phí học tập theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó:  
+ Tốt nghiệp lớp 9 học lên trung cấp được miễn 100% học phí.  
+ HSSV học nghề Hàn, Vận hành máy thi công nền được 

giảm 70% học phí 
+ Miễn 100% học phí cho Bộ đội xuất ngũ; 
3 Giảm 65% học phí cho học sinh, sinh viên là con của công 

nhân lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp. 
4. Đươc̣ đăng ký ở nôị trú miễn phí (tại cơ sở 2), ăn taị nhà ăn 

tập thể; 
5. Sau khi tốt nghiệp Trung cấp được liên thông lên Cao đẳng 

và Đại học; 
6. Được giới thiệu việc làm tại các Doanh nghiệp trong và 

ngoài tỉnh, đi Xuất khẩu lao động tại các nước Malaysia, Đài Loan, 
Hàn Quốc, Nhật Bản... 

7. Được hỗ trợ miễn phí thủ tục vay vốn học nghề, xuất khẩu 
lao động và Du học ở nước ngoài.  

III. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRƯỜNG 
Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Hà Tĩnh là trường nghề 

chất lượng cao theo Quyết định số 761/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh 
tế - xã hội của Hà Tĩnh và cả nước. Đặc biệt, Trường có cơ sở II tại 
Thị xã Kỳ Anh chuyên  đào tạo lao động tay nghề cao cho Khu 
kinh tế Vũng Áng và xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc và các 
nước khác.  

1. Đội ngũ cán bộ giáo viên  
Tổng số 169 cán bộ viên chức, 100% giảng viên đạt chuẩn, 

trong đó nhiều giảng viên có trình độ trên đại học và được đào tạo 
ở nước ngoài… 

2. Quy mô đào tạo hiện nay: 4000 học sinh, sinh viên  
3. Cơ sở vật chất  
Trường có 2 cơ sở đào tạo với tổng diện tích hơn 23 ha: cơ sở 

1 tại Thành phố Hà Tĩnh và cơ sở 2 tại Khu kinh tế Vũng Áng. 
Các phòng học được trang bị máy chiếu, các phương tiện nghe 
nhìn đạt chuẩn; ký túc xá có mạng wifi truy cập miễn phí; hệ 
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thống nhà ăn sạch sẽ, vệ sinh, đáp ứng tốt mọi nhu cầu của người 
học; thư viện điện tử, thư viện kỹ thuật số có thể truy cập miễn 
phí; các phòng học tin học, ngoại ngữ hiện đại với hơn 100 máy vi 
tính; hệ thống phòng thực hành, thí nghiệm đầy đủ; các dịch vụ 
khác như: sân bóng chuyền, sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân tennis, bể 
bơi, sân tập lái xe ô tô… đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu và 
sinh hoạt của CBGV và HSSV. 

4. Liên kết đào tạo Đại học  
Trường đã hợp tác và liên kết đào tạo với các trường Đại học 

Hà Tĩnh, Đại học Công đoàn, Đại học Vinh, Đại học Sư phạm kỹ 
thuật Vinh, Đại học Giao thông vận tải Hà Nội, Đại học ANSAN 
Hàn Quốc... 

5. Du học nghề và xuất khẩu lao động  

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh đã và đang phối 
hợp với  các công ty và Hiệp hội PPURI Hàn Quốc để đưa học 
sinh đi học nghề và làm việc lâu dài tại Hàn Quốc theo chương 
trình VISA-E7, Nhà trường đã giới thiệu hơn 5000 người đi xuất 
khẩu lao động và du học nghề ở nước ngoài. 

6. Một số thành tích nổi bật  
+ Trường được Nhà nước tặng Huân chương Lao động 

Hạng ba;  
+ Đội Robocon của trường liên tục đạt thành tích cao trong 

cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam; 
+ Nhiều HSSV của Trường đạt thành tích cao trong các kỳ thi 

tay nghề cấp tỉnh và cấp Quốc gia; 
+ Giáo viên của Trường đạt nhiều giải cao trong các Hội giảng 

giáo viên dạy nghề các cấp và đạt giải nhất tại Hội thi thiết bị dạy 
nghề tự làm toàn quốc; 

+ Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp ra trường đạt trên 
85,5%. 

  

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 (Đã ký) 

 

Trần Đắc Hoà 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT - ĐỨC HÀ TĨNH 
Số: 371, Đường  Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Du,  

Thành phố Hà Tĩnh; Điện thoại: 0393 854404 

Website: http://caodangnghevdht.edu.vn 

http://facebook.com/vietduchatinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRƯỜNG 

Trường Cao đằng nghề Việt - Đức Hà Tĩnh là trường công 

lập, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh, cả nước và quốc tế, đặc biệt là đào tạo nhân lực 

cho Khu kinh tế Vũng Áng. 

Trường có 6 khoa, và 09 phòng, ban, trung tâm. 

- Đội ngũ: Tổng số 145 CBGV, trong đó có 72% giảng viên 

trình độ trên đại học bao gồm: 01 PGS TS, và 61 ThS đảm bảo 

công tác giảng dạy và NCKH có chất lượng cao. 
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- Quy mô đào tạo hiện nay: Trên 2000 sinh viên, trong đó 
có gần 100 sinh viên Lào.  

Tổng số nghề đào tạo: 12 nghề (11 Cao đẳng, 09 Trung cấp). 

Trường đang liên kết với các trường đại học lớn, có uy tín 
đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng: ĐH Sư phạm Kỹ 
thuật Hưng Yên; Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội; Viện Đại 
học mở Hà Nội; Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh. 

 - Cơ sở vật chất: Trường có diện tích 6 ha; 30 Phòng học 
lý thuyết, 35 xưởng thực hành được trang bị các phương tiện 
nghe nhìn đạt chuẩn quốc gia; Ký túc xá khép kín; mạng wifi có 
thể truy cập 24/24 giờ miễn phí; hệ thống nhà ăn sạch sẽ, vệ 
sinh, đáp ứng tốt mọi nhu cầu của HS-SV; thư viện điện tử; các 
phòng học tin học, ngoại ngữ hiện đại với 200 máy vi tính; Đặc 
biệt có 2 phòng học ảo được số hóa mô phỏng hóa cho 2 nghề là 
Công nghệ Ô tô và Điện - điện tử. Các dịch vụ khác như sân 
bóng đá nhân tạo, sân bóng đá ngoài trời, bóng chuyền, nhà tập 
thể dục thể thao đa năng,… đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu 
và sinh hoạt của CBGV và HSSV. 

- Hợp tác quốc tế: Trường đã có hợp tác đào tạo và nghiên 
cứu khoa học với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. 
Hằng năm có hàng chục giáo viên nước ngoài đến trường tham 
quan, trao đổi, nghiên cứu và giảng dạy. Có nhiều cán bộ giáo 
viên của trường được cử đi học tập nâng cao ở nước ngoài như: 
CHLB Đức, Australia, Malaysia,... 

- Ưu tiên trong tuyển sinh: Trường thực hiện nghiêm túc 
chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo Quy chế Tuyển sinh 
của Nhà nước và của trường. 

- Một số thành tích nổi bật  

+ Nhiều năm liên tục Trường được Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội tặng Bằng khen, UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng 
khen thi đua xuất sắc về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học; 

Năm 2011: Bộ lao động TB&XH cấp chứng nhân Đạt tiêu 
chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề Cấp độ 3 (Cấp độ cao nhất).  

Năm 2015: Được cấp chứng nhận đạt chuẩn quản lý chất 
lượng theo ISO 9001:2008; Được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng 
thưởng Cờ thi đua xuất sắc thuộc Khối các trường ĐH, CĐ 
trên địa bàn tỉnh. 
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+ Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp đạt 90%. 

Nhà trường đang đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng đào 
tạo, tạo lập môi trường học tập tốt nhất cho Học sinh – sinh 
viên, định hướng chương trình đào tạo gắn kết với vị trí việc 
làm để sinh viên ra trường có việc làm đúng nghề học, có thu 
nhập cao ổn định. Trường phấn đấu trở thành Trường đào 
tạo nghề chất lượng cao năm 2020. 

II. THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2016 
1. Đào tạo cao đẳng, trung cấp hệ chính quy 

TT Các ngành đào tạo  Mã nghề 
Điều kiện, phương 

thức xét tuyển 
Chỉ 

tiêu 

1.1. Cao đẳng (Đào tạo 03 năm)  
1 Quản trị mạng máy tính 50480206 Tốt nghiệp THPT, Xét 

tuyển theo học bạ 

THPT 

50 

2 
Kỹ thuật sửa chữa và lắp 

ráp máy tính 
50480101 50 

3 
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm) 
50480211 50 

4 Kế toán doanh nghiệp 50340301 80 
5 Điện công nghiệp 50520405 100 
6 Điện tử công nghiệp 50520802 35 

7 
Kỹ thuật máy lạnh và 

điều hòa không khí 
50510339 30 

8 Công nghệ ôtô 50520201 70 
9 Kỹ thuật hàn 50510909 70 

10 
Cơ khí chế tạo máy (Cắt 

gọt kim loại) 
50510910 35 

11 Chế tạo thiết bị cơ khí 50510912 40 

1.2. Trung cấp (Đào tạo 2 năm)  
1 Điện công nghiệp 50520405 Tốt nghiệp THCS trở 

lên, Xét tuyển theo 

Học bạ THPT hoặc 

Học bạ THCS 

85 

2 
Kỹ thuật máy lạnh và ĐH 

không khí 
50510339 35 

3 Công nghệ ôtô 50520201 40 
4 Kỹ thuật hàn 50510909 40 

5 
Cơ khí chế tạo máy (Cắt 

gọt kim loại) 
50510910 40 

6 Chế tạo thiết bị cơ khí 50510912 40 

7 
Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp 

máy tính 
40480101 30 
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8 
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm) 
40480211 

 
30 

9 Chăm sóc sắc đẹp 40480310 40 

2. Đào tạo bậc THPT và Trung cấp chính quy. 

Đối tượng tuyển sinh: Xét tuyển HS tốt nghiệp lớp 9. Học 
sinh học song song 2 chương trình. 

- Hệ Bổ túc văn hóa THPT: Học 7 môn văn hóa. 
- Hệ Trung cấp nghề: Học sinh lựa chọn nghề học: Điện 

công nghiệp; Công nghệ ôtô; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa 
không khí; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Chăm 
sóc sắc đẹp; Kỹ thuật Hàn; Chế tạo thiết bị cơ khí. 

- Thời gian đào tạo 30 tháng. Sau khi tốt nghiệp học sinh 
được cấp 2 bằng: Trung cấp và THPT. 

3. Học phí  
- Theo quy định đối với trường công lập; 
- Giảm 70% học phí: Nghề Kỹ thuật Hàn, Cơ khí chế tạo 

máy (Cắt gọt kim loại); 
- Miễn 100% học phí cho Bộ đội xuất ngũ, Đối tượng mồ 

côi, tàn tật; 
- Miễn 100% học phí cho HSSV tốt nghiệp THCS học nghề; 
- Miễn giảm cho các đối tượng chính sách xã hội theo 

quy định. 
4. Đào tạo liên thông 
Trường tổ chức đào tạo liên thông theo quy định với các 

ngành nghề mà trường được giao đào tạo. Thời gian đào tạo: 
Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng1 năm; từ cao đẳng lên đại 
học2 năm (liên kết với các trường Đại học). 

Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển. 
5. Đào tạo hệ không chính quy (tại chức, từ xa) 
Đào tạo Đại học từ xa: Liên kết với trường Đại học kinh tế 

Quốc dân Hà Nội, Viện Đại học mở Hà Nội đào tạo từ xa các 
nghề: Quản lý kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Luật kinh 
tế; Thời gian đào tạo 3,5 đến 4 năm (Học ngoài giờ hành chính). 

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển. 
6. Quyền lợi của người học 
- Học sinh được học tập trong điều kiện cơ sở vật chất hiện 

đại và giáo viên có nhiều kinh nghiệm, có chuyên môn và kỹ 
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năng nghề cao trong giảng dạỵ. 
- HS-SV được hỗ trợ vay vốn ưu đãi ở Ngân hàng và đăng 

ký ở ký túc xá của nhà trường trong thời gian học. 

- Sau khi tốt nghiệp 100% Sinh viên được Trường giới thiệu 

làm việc với thu nhập khởi điểm từ 4,5 đến 8 triệu đồng/tháng 

- Đào tạo đi lao động nước ngoài: Hàn quốc, Nhật bản, các 

nước Trung đông.v.v...  

7. Thời gian nộp hồ sơ: (Từ tháng 02 đến tháng 11 hằng năm). 

Thời gian xét tuyển và nhập học:  

Đợt 1: 01/07/2016 đến 30/08/2016;  

Đợt 2: 01/09/2016 đến 30/11/2016. 

Địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức 

Hà Tĩnh.  

Số 371, đường Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Du,TP. Hà 

Tĩnh (hoặc các cộng tác viên, Cán bộ giáo viên của trường). 

Điện thoại liên hệ: 0393.896.888; 0393.896.889;  

Di động: 0988.646.797; 0979.971.169. 

HIỆU TRƯỞNG 

Đã ký 

PGS.TS ĐẶNG MINH ẤT 
 


