BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
-----------------------

ĐỀ ÁN
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

THÁI NGUYÊN-2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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V/v đề nghị xác nhận đề án tuyển sinh

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 3 năm 2016

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm
2016, Đại học Thái Nguyên đã hoàn thành việc xây dựng đề án tuyển sinh riêng.
Phương thức xét tuyển theo Đề án tuyển sinh riêng được áp dụng cho các ngành thuộc
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Nông Lâm, Trường
Đại học Khoa học, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường
Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Khoa Quốc tế, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào
Cai và ngành Giáo dục Thể chất, ngành Giáo dục Mầm non của Trường Đại học Sư
phạm.
Các điều kiện xét tuyển, nguyên tắc, quy trình xét tuyển… được xây dựng trên
cơ sở các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đại học Thái Nguyên kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, xác nhận
Đề án để Đại học triển khai công tác tuyển sinh theo đúng kế hoạch và thời gian quy
định.
Đại học Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban Đào tạo.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)
GS.TS. Đặng Kim Vui

1. Căn cứ xây dựng đề án
- Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;
- Luật Giáo dục Đại học;
- Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính
phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020;
- Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020";
- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung
ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng
yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;
- Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng
hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Công văn số 525/BGD ĐT-KTKĐCLGD ngày 03/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm
2016;
- Công văn số 981/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm
2016;
- Công văn số 1062/ BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18 tháng 3 năm 2016 về việc hướng
dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016;
- Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học ban
hành kèm theo Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo;
2. Mục đích và nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh
2.1. Mục đích
- Thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu
công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
- Thực hiện chuyển dần phương thức tuyển sinh chung sang phương thức tuyển sinh
riêng theo tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học.
- Đánh giá được năng lực người học theo quá trình.
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2.2. Nguyên tắc
Các phương án tuyển sinh được xây dựng nhằm đảm bảo tạo thuận lợi tốt nhất
cho thí sinh khi tham gia xét tuyển; phương thức xét tuyển phù hợp với từng ngành
nghề đào tạo và phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông thông; đảm bảo các quy
định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông
tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
đảm bảo tính công khai minh bạch trong xét tuyển; đảm bảo quá trình thực hiện chỉ
tiêu cho từng ngành và chất lượng đào tạo dựa trên năng lực của Đại học Thái Nguyên.
3. Nguồn tuyển và phương thức tuyển sinh
Năm 2016, Đại học Thái Nguyên tuyển sinh trong cả nước theo 3 phương thức:
- Phương thức dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: Áp dụng cho tất cả các trường,
khoa thuộc Đại học Thái Nguyên.
- Phương thức xét tuyển theo học bạ THPT: Phương thức này được áp dụng trong xét
tuyển thí sinh vào học Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại
học Nông Lâm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và
Truyền thông, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Khoa Quốc tế, Phân hiệu Đại học
Thái Nguyên tại Lào Cai.
- Phương thức thi tuyển kết hợp xét tuyển, phương thức này được áp dụng cho ngành
Giáo dục mầm non và ngành Giáo dục thể chất thuộc Trường Đại học Sư phạm.
Ghi chú:
+ Năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi THPT Quốc gia theo cụm thi do các
trường đại học chủ trì và cụm thi do các Sở giáo dục đào tạo chủ trì. Nếu xét tuyển
bằng kết quả thi THPT Quốc gia thì chỉ xét các thí sinh thi tại cụm do các trường đại
học chủ trì. Tuy nhiên, đối với thí sinh thi tại các cụm thi do các Sở giáo dục đào tạo
chủ trì vẫn được xét tuyển bằng kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT.
+ Đại học Thái Nguyên dành một số chỉ tiêu cho một số ngành đối với các thí sinh có
hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các
tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, khi xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia thì được xét
tuyển ở mức Tổng điểm 3 môn thi của tổ hợp xét tuyển thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất
lượng đầu vào 1,0 điểm và phải học bổ sung kiến thức 1 học kỳ trước khi vào học
chính thức (thông tin chi tiết về ngành, chỉ tiêu xét tuyển sẽ được thông báo tại địa chỉ
website của các cơ sở giáo dục đại học thành viên và website của Đại học Thái
Nguyên).
4. Thông tin tuyển sinh các ngành đào tạo
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Ký hiệu
trường
(1)

DTE

Tên trường
Ngành học.
(2)
Đại học Thái Nguyên:
Phường Tân Thịnh, TP.Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Fax: (0280) 3852665
ĐT: (0280)3852650;
(0280)3852651; (0280)3753041.
Website: http://www.tnu.edu.vn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh - TP.
Thái Nguyên - Thái Nguyên
Điện thoại: 0280.3647.685
Fax: 0280.3647.684
Website: http://tueba.edu.vn
Email: webmaster@tueba.edu.vn
Các ngành đào tạo đại học:

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Ghi chú

(3)

(4)

(5)

(6)

ĐH:
11.610
CĐ:
1.340

Quản trị Kinh doanh

D340101

Marketing

D340115

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ
hành

D340103

Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Hóa học, Ngữ văn (C02);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Hóa học, Ngữ văn (C02);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
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1500 1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
2. Phương thức tuyển sinh: Tuyển sinh theo 2
phương thức
- Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc
gia năm 2016.
- Tuyển sinh dựa vào kết quả học tập ghi trong
học bạ Trung học phổ thông.
2.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia
1500 - Điều kiện tham gia xét tuyển:
Thí sinh phải có kết quả thi đạt ngưỡng điểm vào
đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.
300 - Hồ sơ xét tuyển gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải mẫu phiếu
tại http://tueba.edu.vn).
+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có
80 ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận
kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường
gửi giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).
2.2. Xét tuyển theo học bạ Trung học phổ thông
80 - Chỉ tiêu xét tuyển theo Học bạ THPT
10% chỉ tiêu đối với các ngành: Kế toán, Luật

Tên trường
Ngành học.

Ký hiệu
trường

Mã ngành

Kế toán

D340301

Tài chính - Ngân hàng

D340201

Luật kinh tế

D380107

Kinh tế

D310101

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
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Chỉ tiêu

380

210

150

300

Ghi chú
Kinh tế, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính
– Ngân hàng.
30% chỉ tiêu đối với các ngành: Marketing, Quản
trị Kinh doanh Du lịch và Lữ hành.
- Điều kiện tham gia xét tuyển theo học bạ
THPT:
+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
+ Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
+ Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 không
thấp hơn 36 điểm (3 môn theo tổ hợp môn đăng
ký xét tuyển).
- Điểm xét tuyển theo học bạ THPT
Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 môn của 2
học kỳ lớp 12 (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký
xét tuyển)] / 2 + Điểm ưu tiên
Điểm ưu tiên: được tính theo quy định
trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính
quy hiện hành.
- Hồ sơ xét tuyển theo học bạ:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu lấy tại
website: http://tueba.edu.vn
+ Bản phôtô có công chứng Bằng hoặc giấy
chứng nhận tốt nghiệp THPT.
+ Bản phôto công chứng Học bạ THPT.
+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có
ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận
kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường
gửi giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).
3. Phương thức nộp hồ sơ: Thí sinh có thể nộp
hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn của Trường tại
địa chỉ http://tueba.edu.vn hoặc nộp hồ sơ trực

Ký hiệu
trường

DTK

Tên trường
Ngành học.

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Ghi chú

tiếp tại Trường hoặc nộp qua đường bưu điện
theo địa chỉ Trường Đại học Kinh tế và Quản trị
Kinh doanh, Phường Tân Thịnh - TP. Thái
Nguyên - Thái Nguyên.
4. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ /thí sinh/hồ sơ.
5. Thời gian đăng ký xét tuyển
- Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập
được ghi trong học bạ THPT nộp hồ sơ từ ngày
từ ngày 01/5/2016 (thí sinh xem thông tin chi tiết
các đợt xét tuyển tại địa chỉ website
http://tueba.edu.vn).
- Đối với thí sinh tham gia xét tuyển theo kết quả
kỳ thi THPT Quốc gia đăng ký theo các đợt:
+ Đợt 1: Từ ngày 01/8 đến ngày 12/8; thí sinh
trúng tuyển nộp giấy chứng nhận kết quả thi
THPT Quốc gia (bản gốc) trước 17 giờ ngày
17/8.
+ Đợt tuyển bổ sung: Thời gian và chỉ tiêu tuyển
sinh cho các ngành đào tạo sẽ được thông báo tại
địa chỉ website: http://tueba.edu.vn
6. Các thông tin khác Trường có ký túc xá
khang trang đủ cho sinh viên theo học tại trường.
1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
1820
2. Phương thức tuyển sinh: Tuyển sinh dựa vào
kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016.
- Điều kiện tham gia xét tuyển:
Thí sinh phải có kết quả thi đạt ngưỡng điểm vào
đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Hồ sơ xét tuyển gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải mẫu phiếu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ
THUẬT CÔNG NGHIỆP
Số 666, Đường 3-2, Phường Tích
Lương, Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên
Điện thoại: 02803847145
Fax: 02803847403
website: http://www.tnut.edu.vn
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Ký hiệu
trường

Tên trường
Ngành học.
Email: office@tnut.edu.vn

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Các ngành đào tạo đại học:

Chỉ tiêu

1820

Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp

D140214

Kỹ thuật Cơ khí

D520103

Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình tiên
tiến)

D905218

Kỹ thuật Cơ - Điện tử

D520114

Kỹ thuật Vật liệu

D520309

Kỹ thuật Điện, Điện tử

D520201

Kỹ thuật Điện (Chương trình tiên
tiến)

D905228

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07)
6

30

350

100

140

30

210

100

Ghi chú
tại http://www.tnut.edu.vn).
+ Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi THPT
Quốc gia năm 2016.
+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có
ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận
kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường
gửi giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).
3. Phương thức nộp hồ sơ: Thí sinh có thể nộp
hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn của Trường tại
địa chỉ http://www.tnut.edu.vn hoặc nộp hồ sơ
trực tiếp tại Trường hoặc nộp qua đường bưu
điện theo địa chỉ Tổ tuyển sinh – Phòng Đào tạo
- Trường Đại học KTCN- Đại học Thái Nguyên,
đường 3/2, phường Tích lương, TP. Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. ĐT: (0280)3847359.
4. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ /thí sinh/hồ sơ.
5. Thời gian đăng ký xét tuyển
+ Đợt 1: Từ ngày 01/8 đến ngày 12/8; thí sinh
trúng tuyển nộp giấy chứng nhận kết quả thi
THPT Quốc gia (bản gốc) trước 17 giờ ngày
17/8.
+ Đợt tuyển bổ sung: Thời gian và chỉ tiêu tuyển
sinh cho các ngành đào tạo sẽ được thông báo tại
địa chỉ website: http://www.tnut.edu.vn

Ký hiệu
trường

Tên trường
Ngành học.

Mã ngành

Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

D520207

Kỹ thuật Máy tính

D520214

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động
hoá

D520216

Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

Công nghệ chế tạo máy

D510202

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510301

Công nghệ kỹ thuật ô tô

D510205

Kinh tế công nghiệp

D510604

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
7

Chỉ tiêu

140

30

350

50

50

50

50

40

Ghi chú

Ký hiệu
trường

Tên trường
Ngành học.

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Ghi chú

Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07)

DTN

Quản lý Công nghiệp

D510601

Kỹ thuật Môi trường

D520320

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Hóa học, Sinh học (B00)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG
LÂM
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - TP.
Thái Nguyên - Thái Nguyên
Điện thoại: 0280.3855564 - Fax:
0280.3852921
Website: http://www.tuaf.edu.vn
Các ngành đào tạo đại học:
Khoa học môi trường
Khoa học và quản lý môi trường
(chương trình tiên tiến)
Công nghệ sinh học

D440301

Phát triển nông thôn

D620116

Kinh tế nông nghiệp

D620115

Công nghệ thực phẩm

D540101

D904429
D420201

Toán, Vật lí, Hoá học (A00);
Toán, Hoá học, Sinh học (B00);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Ngữ văn, Hoá học (C02)
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40

30

30
2250 1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
2. Phương thức tuyển sinh: Tuyển sinh theo 2
phương thức
- Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc
gia năm 2016 (60% chỉ tiêu).
- Tuyển sinh dựa vào kết quả học tập ghi trong
học bạ Trung học phổ thông (40% chỉ tiêu).
2250 2.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia
140 - Điều kiện tham gia xét tuyển:
Thí sinh phải có kết quả thi đạt ngưỡng điểm vào
70 đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Hồ sơ xét tuyển gồm:
50 + Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải mẫu phiếu
120 tại http://www.tuaf.edu.vn).
+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có
180 ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận
50 kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường

Ký hiệu
trường

Tên trường
Ngành học.
Công nghệ thực phẩm (chương
trình tiên tiến)
Quản lý tài nguyên rừng

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

D905419

50

D620211

180

Chăn nuôi

D620105

200

Thú y

D640101

260

Lâm nghiệp

D620201

140

Khoa học cây trồng

D620110

150

Khuyến nông

D620102

50

Nuôi trồng thuỷ sản
Công nghệ rau hoa quả và Cảnh
quan
Công nghệ sau thu hoạch

D620301

40

D620113

50

D540104

50

Quản lý đất đai

D850103

280

Quản lý tài nguyên và môi trường

D850101

120

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

D850102

70

9

Ghi chú
gửi giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).
2.2. Xét tuyển theo học bạ Trung học phổ thông
- Điều kiện tham gia xét tuyển theo học bạ
THPT:
+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
+ Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
+ Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 không
thấp hơn 36 điểm (3 môn theo tổ hợp môn đăng
ký xét tuyển).
- Điểm xét tuyển theo học bạ THPT
Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 môn của 2
học kỳ lớp 12 (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký
xét tuyển)] / 2 + Điểm ưu tiên
Điểm ưu tiên: được tính theo quy định
trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính
quy hiện hành.
- Hồ sơ xét tuyển theo học bạ
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu lấy tại
website http://www.tuaf.edu.vn)
+ Bản phôtô có công chứng Bằng hoặc giấy
chứng nhận tốt nghiệp THPT.
+ Bản phôto công chứng Học bạ THPT.
+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có
ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận
kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường
gửi giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).
3. Phương thức nộp hồ sơ: Thí sinh có thể nộp
hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn của Trường tại
địa chỉ http://www.tuaf.edu.vn hoặc nộp hồ sơ
trực tiếp tại Trường hoặc nộp qua đường bưu
điện theo địa chỉ Phòng Đào tạo, Trường Đại học

Ký hiệu
trường

DTS

Tên trường
Ngành học.

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Ghi chú

Nông lâm, Tổ 10 - Xã Quyết Thắng – Thành phố
Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên.
4. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ /thí sinh/hồ sơ.
5. Thời gian đăng ký xét tuyển
- Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập
được ghi trong học bạ THPT nộp hồ sơ từ ngày
01/8/2016 (thí sinh xem thông tin chi tiết các đợt
xét
tuyển
tại
địa
chỉ
website
http://www.tuaf.edu.vn).
- Đối với thí sinh tham gia xét tuyển theo kết quả
kỳ thi THPT Quốc gia đăng ký theo các đợt:
+ Đợt 1: Từ ngày 01/8 đến ngày 12/8; thí sinh
trúng tuyển nộp giấy chứng nhận kết quả thi
THPT Quốc gia (bản gốc) trước 17 giờ ngày
17/8.
+ Đợt tuyển bổ sung: Thời gian và chỉ tiêu tuyển
sinh cho các ngành đào tạo sẽ được thông báo tại
địa chỉ website: http://www.tuaf.edu.vn
6. Các thông tin khác
+ Các chương trình tiên tiến (ngành Khoa học và
Quản lý môi trường và ngành Công nghệ thực
phẩm) đào tạo bằng tiếng Anh theo chương trình
nhập khẩu từ ĐH UC Davis Hoa Kỳ.
+ Ngành Khoa học cây trồng và Chăn nuôi thú y
ngoài chương trình đào tạo chuẩn còn đào tạo
theo chương trình POHE.
+ Nhà trường có chỗ ở tại KTX cho tất cả các
sinh viên.
1520 1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
10

Ký hiệu
trường

Tên trường
Ngành học.
Địa chỉ: Số 20 – Lương Ngọc
Quyến – TP Thái Nguyên – Thái
Nguyên.
Web: http://www.dhsptn.edu.vn
Các ngành đào tạo đại học:

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

1550

Giáo dục học

D140101

Giáo dục Mầm non

D140201

Giáo dục Tiểu học

D140202

Giáo dục Chính trị

D140205

Giáo dục Thể chất

D140206

Sư phạm Toán học

D140209

Sư phạm Tin học

D140210

Sư phạm Vật lí

D140211

Sư phạm Hoá học

D140212

Sư phạm Sinh học

D140213

Sư phạm Ngữ Văn

D140217

Sư phạm Lịch Sử

D140218

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00);
Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04);
Toán, Ngữ văn, Sinh học (B03)
Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00);
Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03);
Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04)
Toán, Sinh học, NĂNG KHIẾU
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01)
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07)
Toán, Hóa học, Sinh học (B00);
Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08)
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00);
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00);
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60
150
120
70
100
200
60
80
120
120
180
100

Ghi chú
2. Phương thức tuyển sinh: Tuyển sinh dựa vào
kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016. Riêng
ngành Giáo dục Thể chất, nhà trưởng xét tuyển
dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (60% chỉ
tiêu) và xét tuyển dựa vào kết quả ghi trong học
bạ Trung học phổ thông (40% chỉ tiêu).
3. Hồ sơ xét tuyển và phương thức nộp hồ sơ
xét tuyển
3.1. Hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT
Quốc gia gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu lấy tại
website http://www.dhsptn.edu.vn).
+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có
ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận
kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường
gửi giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).
+ Giấy xác nhận điểm thi môn năng khiếu (đối
với thí sinh dự thi môn năng khiếu đăng ký xét
tuyển vào ngành Giáo dục thể chất hoặc ngành
Giáo dục mầm non)
3.2. Hồ sơ xét tuyển theo học bạ gồm
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu lấy tại
website http://www.dhsptn.edu.vn)
+ Bản phôtô có công chứng Bằng hoặc giấy
chứng nhận tốt nghiệp THPT.
+ Bản phôto công chứng Học bạ THPT.
+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có
ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận
kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường
gửi giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).
+ Giấy xác nhận điểm thi môn năng khiếu (đối

Ký hiệu
trường

Tên trường
Ngành học.

Mã ngành

Sư phạm Địa lí

D140219

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14);
Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03)
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00);
Toán, Địa lí, Tiếng Anh (D10);
Toán, Địa lí, Ngữ văn (C04);

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01)

12

Chỉ tiêu

Ghi chú

với thí sinh dự thi môn năng khiếu đăng ký xét
tuyển vào ngành Giáo dục thể chất hoặc ngành
Giáo dục mầm non)
100 3.3. Phương thức nộp hồ sơ: Thí sinh có thể
nộp hồ đăng sơ ký xét tuyển trực tuyến theo
hướng dẫn của Trường tại địa chỉ
http://www.dhsptn.edu.vn hoặc nộp hồ sơ trực
tiếp tại Trường hoặc nộp qua đường bưu điện
theo địa chỉ Hội đồng tuyển sinh, Trường Đại
học Sư phạm, Số 20, Đường Lương Ngọc Quyến
TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
4. Thời gian đăng ký xét tuyển
- Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập
được ghi trong học bạ THPT từ ngày 01/8 đến
ngày 12/8/2016.
- Đối với thí sinh tham gia xét tuyển theo kết quả
kỳ thi THPT Quốc gia đăng ký theo các đợt:
60 + Đợt 1: Từ ngày 01/8 đến ngày 12/8; thí sinh
trúng tuyển nộp giấy chứng nhận kết quả thi
THPT Quốc gia (bản gốc) trước 17 giờ ngày
17/8.
+ Đợt tuyển bổ sung: Thời gian và chỉ tiêu tuyển
sinh cho các ngành đào tạo sẽ được thông báo tại địa
chỉ website: http://www.dhsptn.edu.vn
5. Thời gian và phương thức nộp hồ sơ dự thi
môn Năng khiếu
Đối với thí sinh đăng ký dự thi môn năng
khiếu để xét tuyển vào ngành Giáo dục mầm non
và ngành Giáo dục thể chất nộp hồ sơ trực tiếp
tại Trường hoặc qua đường bưu điện từ ngày

Ký hiệu
trường

Tên trường
Ngành học.

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Ghi chú
20/4 đến ngày 08/7/2016 (thí sinh xem thông tin
chi tiết tại website: http://dhsptn.edu.vn).
Hồ sơ gồm:
+ Phiếu đăng ký dự thi (mẫu phiếu lấy tại
website: http://dhsptn.edu.vn).
+ 02 ảnh 4x6 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, ngành
đăng ký dự thi sau ảnh).
+ 02 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có
ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận
kèm theo số điện thoại (nếu có).
6. Các thông tin khác
- Ngành GD Thể chất:
* Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia kết
hợp với thi năng khiếu.
+ Môn thi: Toán, Sinh học (thi THPT Quốc gia),
Năng khiếu (Điểm năng khiếu nhân hệ số 2).
* Xét tuyển theo kết quả học tập trong học bạ
THPT (2 học kỳ của lớp 12) kết hợp thi tuyển
môn năng khiếu
+ Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
+ Tổng điểm 2 môn Toán, Sinh của 2 học kỳ lớp
12 không thấp hơn 20 điểm.
+ Thi tuyển môn năng khiếu (Điểm môn năng
khiếu nhân hệ số 2).
*Lưu ý:
+ Thi năng khiếu: Chạy 100m (mỗi thí sinh chạy
1 lần); bật xa tại chỗ (thực hiện 2 lần, tính thành
tích lần thực hiện cao nhất).
+ Thí sinh phải đạt yêu cầu về thể hình: Nam cao
từ 1.65 m, nặng từ 45 kg trở lên; Nữ cao từ 1.55
m, nặng từ 40 kg trở lên; thể hình cân đối không
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Ký hiệu
trường

DTY

Tên trường
Ngành học.

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Ghi chú

bị dị tật, dị hình.
+ 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 tham
dự kỳ thi THPT Quốc gia, không có môn nào có
kết quả từ 1,0 điểm trở xuống, thì không phải thi
môn năng khiếu và được ưu tiên xét vào học
ngành Giáo dục Thể chất.
+ Thí sinh đoạt huy chương bạc, huy chương
đồng của các giải vô địch hạng nhất Quốc gia tổ
chức 1 lần trong năm và thí sinh được Uỷ ban
TDTT có quyết định công nhận là vận động viên
cấp 1 Quốc gia đã tham dự kỳ thi THPT Quốc
gia, không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở
xuống, không phải thi môn năng khiếu và được
tính điểm 10 (chưa nhân hệ số, theo thang điểm
10) cho môn thi này.
- Ngành GD Mầm Non: Năng khiếu (Hát nhạc,
Đọc diễn cảm, Kể chuyện). Điểm môn năng
khiếu nhân hệ số 2.
- SP Tiếng Anh: Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ
số 2.
620 1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
2. Phương thức tuyển sinh: Tuyển sinh dựa vào
kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016. Tiêu
chí phụ là điểm môn Toán kì thi THPT Quốc gia
năm 2016 để xét tuyển cho các thí sinh cả 5 mã
ngành đại học.
- Điều kiện tham gia xét tuyển:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
Địa chỉ: Số 284, Đường Lương
Ngọc Quyến, thành phố Thái
Nguyên – tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0280.3852671
Fax: 0280.3855710
Website: http://www.tnmc.edu.vn
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Ký hiệu
trường

DTZ

Tên trường
Ngành học.
Các ngành đào tạo đại học:

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Y đa khoa

D720101

Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

Dược học

D720401

Toán, Vật lí, Hóa học (A00)

Răng hàm mặt

D720601

Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

Y học dự phòng

D720302

Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

Điều dưỡng

D720501

Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA
HỌC
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh - TP.
Thái Nguyên - Thái Nguyên
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Chỉ tiêu

Ghi chú

620 Thí sinh phải có kết quả thi đạt ngưỡng điểm vào
đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.
300
- Hồ sơ xét tuyển gồm:
120 + Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải mẫu phiếu
30 tại http://www.tnmc.edu.vn).
+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có
50 ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận
kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường
gửi giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).
3. Phương thức nộp hồ sơ: Thí sinh có thể nộp
hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn của Trường tại
địa chỉ http://www.tnmc.edu.vn hoặc nộp hồ sơ
trực tiếp tại Trường hoặc nộp qua đường bưu
điện theo địa chỉ Phòng Đào tạo Trường Đại học
Y Dược Thái Nguyên (tầng 4, nhà 11 tầng), Số
284, Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố
Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên.
120
4. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ /thí sinh/hồ sơ.
5. Thời gian đăng ký xét tuyển
+ Đợt 1: Từ ngày 01/8 đến ngày 12/8; thí sinh
trúng tuyển nộp giấy chứng nhận kết quả thi
THPT Quốc gia (bản gốc) trước 17 giờ ngày
17/8.
+ Đợt tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu): Thời gian và
chỉ tiêu tuyển sinh cho các ngành đào tạo sẽ được
thông báo tại địa chỉ website:
http://www.tnmc.edu.vn
1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
1300
2. Phương thức tuyển sinh: Tuyển sinh theo 2
phương thức
- Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc

Ký hiệu
trường

Tên trường
Ngành học.
Điện thoại: 0280.3904.317 - Fax:
0280.3746.965
Website: http://us.tnu.edu.vn hoặc
http://tnus.edu.vn
Email: contact@tnus.edu.vn
Các ngành đào tạo đại học:

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

1300

Khoa học quản lý

D340401

Luật

D380101

Vật lí học

D440102

Hóa học

D440112

Khoa học môi trường

D440301

Sinh học

D420101

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Tiếng Anh, Hóa học (D07);
Toán, Tiếng Anh, Vật lí (A01);
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Tiếng Anh, Hóa học (D07);
Toán, Tiếng Anh, Vật lí (A01);
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00);
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Tiếng Anh, Vật lí (A01);
Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01)
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Hóa học, Sinh học (B00);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Tiếng Anh, Hóa học (D07)
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Hóa học, Sinh học (B00);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Tiếng Anh, Hóa học (D07)
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Hóa học, Sinh học (B00);
Toán, Tiếng Anh, Hóa học (D07);
Toán, Tiếng Anh, Sinh học (D08)
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100

250

40

40

60

40

Ghi chú
gia năm 2016 (60% chỉ tiêu).
- Tuyển sinh dựa vào kết quả học tập ghi trong
học bạ Trung học phổ thông (40% chỉ tiêu).
2.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia
- Điều kiện tham gia xét tuyển:
Thí sinh phải có kết quả thi đạt ngưỡng điểm vào
đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Hồ sơ xét tuyển gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải mẫu phiếu
tại http://tnus.edu.vn).
+ Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi THPT
Quốc gia năm 2016.
+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có
ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận
kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường
gửi giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).
2.2. Xét tuyển theo học bạ Trung học phổ thông
- Điều kiện tham gia xét tuyển theo học bạ
THPT:
+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
+ Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
+ Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 không
thấp hơn 36 điểm (3 môn theo tổ hợp môn đăng
ký xét tuyển).
- Điểm xét tuyển theo học bạ THPT
Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 môn của 2
học kỳ lớp 12 (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký
xét tuyển)] / 2 + Điểm ưu tiên.
Điểm ưu tiên: được tính theo quy định trong
quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy

Tên trường
Ngành học.

Ký hiệu
trường

Mã ngành

Công nghệ sinh học

D420201

Địa lý tự nhiên

D440217

Toán học

D460101

Toán ứng dụng

D460112

Công nghệ kỹ thuật hóa học

D510401

Du lịch

D528102

Hóa Dược

D720403

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

D850101

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Hóa học, Sinh học (B00);
Toán, Tiếng Anh, Hóa học (D07);
Toán, Tiếng Anh, Sinh học (D08)
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Hóa học, Sinh học (B00);
Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04)
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Tiếng Anh, Vật lí (A01);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Ngữ văn; Vật lí (C01)
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Tiếng Anh, Vật lí (A01);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Ngữ văn; Vật lí (C01)
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Hóa học, Sinh học (B00);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Tiếng Anh, Hóa học (D07)
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03);
Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04)
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Hóa học, Sinh học (B00);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Tiếng Anh, Hóa học (D07)
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Hóa học, Sinh học (B00);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
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Chỉ tiêu

40

40

40

40

40

60

60

100

Ghi chú
hiện hành.
- Hồ sơ xét tuyển theo học bạ
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu lấy tại
website http://tnus.edu.vn)
+ Bản phôtô có công chứng Bằng hoặc giấy
chứng nhận tốt nghiệp THPT.
+ Bản phôto công chứng Học bạ THPT.
+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có
ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận
kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường
gửi giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).
3. Phương thức nộp hồ sơ: Thí sinh có thể nộp
hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn của Trường tại
địa chỉ http://tnus.edu.vn hoặc nộp hồ sơ trực
tiếp tại Trường hoặc nộp qua đường bưu điện
theo địa chỉ Hội đồng tuyển sinh trường Đại học
Khoa học, Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên,
Tỉnh Thái Nguyên.
4. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ /thí sinh/hồ sơ.
5. Thời gian đăng ký xét tuyển
- Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập
được ghi trong học bạ THPT nộp hồ sơ từ ngày
01/5/2016 (thí sinh xem thông tin chi tiết về đối
tượng tuyển sinh và các đợt xét tuyển tại địa chỉ
website http://tnus.edu.vn).
- Đối với thí sinh tham gia xét tuyển theo kết quả
kỳ thi THPT Quốc gia đăng ký theo các đợt:
+ Đợt 1: Từ ngày 01/8 đến ngày 12/8; thí sinh
trúng tuyển nộp giấy chứng nhận kết quả thi
THPT Quốc gia (bản gốc) trước 17 giờ ngày

Tên trường
Ngành học.

Ký hiệu
trường

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển
Toán, Tiếng Anh, Hóa học (D07)

DTC

Văn học

D220330

Lịch sử

D220310

Báo chí

D320101

Khoa học thư viện

D320202

Công tác xã hội

D760101

Tiếng Anh

D220201

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03);
Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04)
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03);
Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04)
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03);
Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04);
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Hóa học, Sinh học (B00);
Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04)
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01);
Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Tiếng Anh, Hóa học (D07);
Toán, Tiếng Anh, Vật lí (A01);
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG
NGHỆ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
Địa chỉ: Đường Z115 - xã Quyết
Thắng - TP. Thái Nguyên – tỉnh

Chỉ tiêu

Ghi chú

17/8.
+ Đợt tuyển bổ sung: Thời gian và chỉ tiêu tuyển
sinh cho các ngành đào tạo sẽ được thông báo tại
50 địa chỉ website: http://tnus.edu.vn

40

60

40

100

60
1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
1500 2. Phương thức tuyển sinh: Năm 2016, Trường
tuyển sinh theo 2 phương thức
- Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc
gia năm 2016 (50% chỉ tiêu).
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Ký hiệu
trường

Tên trường
Ngành học.
Thái Nguyên
Fax: 0280.3846237
Email: contact@ictu.edu.vn
Website: http://ictu.edu.vn
Các ngành đào tạo đại học:

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

1500

Thiết kế đồ họa

D210403

Thương mại điện tử

D340199

Hệ thống thông tin quản lý

D340405

Quản trị văn phòng

D340406

Khoa học máy tính

D480101

Truyền thông và mạng máy tính

D480102

Kỹ thuật phần mềm

D480103

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04);
Toán, Tiếng Anh, Địa lí (D10);
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí (D15)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04);
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04);
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04);
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Ngữ văn, Hóa học (C02)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Ngữ văn, Hóa học (C02)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
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40

250

500

Ghi chú
- Tuyển sinh dựa vào kết quả học tập ghi trong
học bạ Trung học phổ thông (50% chỉ tiêu).
2.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia
- Điều kiện tham gia xét tuyển:
Thí sinh phải có kết quả thi đạt ngưỡng điểm vào
đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Hồ sơ xét tuyển gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải mẫu phiếu
tại http://tuyensinh.ictu.edu.vn).
+ Giấy chứng nhận kết quả thi THPT (bản
photo).
+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có
ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận
kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường
gửi giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).
2.2. Xét tuyển theo học bạ Trung học phổ thông
- Điều kiện tham gia xét tuyển:
+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
+ Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
+ Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 không
thấp hơn 36 điểm (3 môn theo tổ hợp môn đăng
ký xét tuyển).
- Điểm xét tuyển theo học bạ THPT
Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 môn của 2
học kỳ lớp 12 (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký
xét tuyển)] / 2 + Điểm ưu tiên
Điểm ưu tiên: được tính theo quy định
trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính
quy hiện hành.
- Hồ sơ xét tuyển gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu lấy tại

Ký hiệu
trường

Tên trường
Ngành học.

Mã ngành

Hệ thống thông tin

D480104

Công nghệ thông tin

D480201

An toàn thông tin

D480299

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

D510301

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền
thông

D510302

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và
tự động hóa

D510303

Công nghệ kỹ thuật máy tính

D510304

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Ngữ văn, Hóa học (C02)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Ngữ văn, Hóa học (C02)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Ngữ văn, Hóa học (C02)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Ngữ văn, Hóa học (C02)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01);
Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01)
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Chỉ tiêu

Ghi chú

website http://tuyensinh.ictu.edu.vn).
+ Bản phôtô có công chứng Bằng hoặc giấy
chứng nhận tốt nghiệp THPT.
+ Bản phôto công chứng Học bạ THPT.
+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có
ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận
kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường
gửi giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).
3. Các thông tin khác
- Năm 2016, Trường Đại học Công nghệ
Thông tin và Truyền thông liên kết với Đại
học Feng Chia, Đài Loan đào tạo chuyên
ngành Kỹ thuật điện tử thuộc ngành Công
nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông.
+ Chỉ tiêu: 50.
+ Đối tượng: Thí sinh trúng tuyển ngành Công
nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông năm 2016 và
có nhu cầu đăng ký học.
+ Phương thức xét tuyển: Xét điểm từ cao xuống
thấp đối với thí sinh đã trúng tuyển ngành Công
nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông.
+ Hình thức đào tạo: Đào tạo theo mô hình 3+2.
Sinh viên được học 3 năm đầu tại Trường ĐH
400 CNTT&TT, 2 năm cuối học tại Trường ĐH Feng
Chia, Đài Loan.
4. Phương thức nộp hồ sơ: Thí sinh có thể nộp
hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn của Trường tại
địa chỉ http://tuyensinh.ictu.edu.vn hoặc nộp hồ
sơ trực tiếp tại Trường hoặc nộp qua đường bưu
điện theo địa chỉ Phòng 115, nhà C1, Trường Đại
học Công nghệ Thông tin và Truyền thông,

Ký hiệu
trường

Tên trường
Ngành học.
Kỹ thuật Y sinh

D520212

Truyền thông đa phương tiện

D320104

Công nghệ Truyền thông

DTF

Mã ngành

D320106

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07);
Toán, Hóa học, Sinh học (B00)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01);
Toán, Ngữ văn, Hóa học (C02)

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04)
Toán, Tiếng Anh, Địa lí (D10)
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí (D15)

KHOA NGOẠI NGỮ
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh
Thái Nguyên
ĐT: 0280 3648 489
FAX: 0280 3648 493
E-mail: khoangoaingu@tnu.edu.vn
Website: http://sfl.tnu.edu.vn
Các ngành đào tạo đại học:
Sư phạm tiếng Anh

Chỉ tiêu

100

210

740

700
D140231

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01);
21

160

Ghi chú
Đường Z115 - Xã Quyết Thắng - TP. Thái
Nguyên – tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại liên hệ: 0280.3901828; 0912530720;
0904020407; 0987118774; 0929077888.
5. Thời gian đăng ký xét tuyển
- Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập
được ghi trong học bạ THPT nộp hồ sơ từ ngày
04/4/2016 đến ngày 20/10/2016 (thí sinh xem
thông tin chi tiết các đợt xét tuyển tại địa chỉ
website http://tuyensinh.ictu.edu.vn).
- Đối với thí sinh tham gia xét tuyển theo kết quả
kỳ thi THPT Quốc gia đăng ký theo các đợt:
+ Đợt 1: Từ ngày 01/8 đến ngày 12/8; thí sinh
trúng tuyển nộp giấy chứng nhận kết quả thi
THPT Quốc gia (bản gốc) trước 17 giờ ngày
17/8.
+ Đợt tuyển bổ sung: Thời gian và chỉ tiêu tuyển
sinh cho các ngành đào tạo sẽ được thông báo tại địa
chỉ website: http://tuyensinh.ictu.edu.vn
1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
2. Phương thức tuyển sinh: Tuyển sinh dựa vào
kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016.
3. Hồ sơ tuyển sinh
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Đại học
Thái Nguyên, lấy tại website:
http://tuyensinh.tnu.edu.vn).
+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có
ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận
kèm theo số điện thoại (nếu có) để Đại học Thái
Nguyên gửi giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).

Ký hiệu
trường

Tên trường
Ngành học.

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Sư phạm tiếng Trung Quốc

D140234

Sư phạm tiếng Nga

D140232

Toán, Lịch sử, TIẾNG ANH (D09);
Toán, Địa lí, TIẾNG ANH (D10);
Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH
(D14)
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01);
Toán, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG
QUỐC (D04);
Toán, Địa lí, TIẾNG ANH (D10);
Toán, Lịch sử, TIẾNG ANH (D09)
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01);
Toán, Ngữ văn, TIẾNG NGA (D02);
Toán, Địa lí, TIẾNG ANH (D10);
Toán, Lịch sử, TIẾNG ANH (D09)

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

Ngôn ngữ Anh

D220201

Ngôn ngữ Pháp

D220203

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01);
Toán, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG
QUỐC (D04);
Toán, Địa lí, TIẾNG ANH (D10);
Toán, Lịch sử, TIẾNG ANH (D09)
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01);
Toán, Lịch sử, TIẾNG ANH (D09);
Toán, Địa lí, TIẾNG ANH (D10);
Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH
(D14)
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01);
Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP
(D03);
Toán, Địa lí, TIẾNG ANH (D10);
Toán, Lịch sử, TIẾNG ANH (D09)

Các ngành đào tạo cao đẳng:

Chỉ tiêu

4. Phương thức nộp hồ sơ: Thí sinh có thể nộp
hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn của Đại học
Thái
Nguyên
tại
địa
chỉ
http://tuyensinh.tnu.edu.vn hoặc nộp hồ sơ trực
tiếp tại Văn phòng Đại học Thái Nguyên hoặc
nộp qua đường bưu điện theo địa chỉ Văn phòng
120 Đại học Thái Nguyên – Phường Tân Thịnh –
Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên.
5. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ /thí sinh/hồ sơ.
6. Thời gian đăng ký xét tuyển
+ Đợt 1: Từ ngày 01/8 đến ngày 12/8; thí sinh
35 trúng tuyển nộp giấy chứng nhận kết quả thi
THPT Quốc gia (bản gốc) trước 17 giờ ngày
17/8.
+ Đợt tuyển bổ sung: Thời gian và chỉ tiêu tuyển
sinh cho các ngành đào tạo sẽ được thông báo tại địa
160 chỉ website: http://tuyensinh.tnu.edu.vn
7. Các thông tin khác: Điểm môn thi chính
(môn Ngoại ngữ) nhận hệ số 2.

190

35

40
22

Ghi chú

Tên trường
Ngành học.

Ký hiệu
trường

Sư phạm tiếng Anh

DTQ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

C140231

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01);
Toán, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG
QUỐC (D04);
Toán, Địa lí, TIẾNG ANH (D10);
Toán, Lịch sử, TIẾNG ANH (D09)

KHOA QUỐC TẾ
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh - TP.
Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên
Email: kqt@istn.edu.vn;
Điện thoại: 02803 549.188
Website: http://is.tnu.edu.vn
Các ngành đào tạo đại học:
Kinh doanh Quốc tế

D340120

Quản trị kinh doanh

D340101

Kế toán

D340301

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

D850101

Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Tiếng Anh, Vật lí (A01);
Toán,Tiếng Anh, Địa lí (D10)
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Tiếng Anh, Vật lí (A01);
Toán, Tiếng Anh, Địa lí (D10)
Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Tiếng Anh, Vật lí (A01);
Toán, Tiếng Anh, Địa lí (D10)
Toán, Hóa học, Sinh học (B00)
Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08);
Toán, Tiếng Anh, Vật lí (A01);
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn (D01)
23

Chỉ tiêu

Ghi chú

40
200 1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
2. Phương thức tuyển sinh: Tuyển sinh theo 2
phương thức
- Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc
gia năm 2016 (60% chỉ tiêu).
- Tuyển sinh dựa vào kết quả học tập ghi trong
học bạ Trung học phổ thông (40% chỉ tiêu).
200 2.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia
- Điều kiện tham gia xét tuyển:
45 Thí sinh phải có kết quả thi đạt ngưỡng điểm vào
đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Hồ sơ xét tuyển gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải mẫu phiếu
45 tại http://tuyensinh.tnu.edu.vn).
+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có
ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận
kèm theo số điện thoại (nếu có) để Đại học Thái
70 Nguyên gửi giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).
2.2. Xét tuyển theo học bạ Trung học phổ thông
- Điều kiện tham gia xét tuyển theo học bạ
THPT:
+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
+ Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 (3 môn
40
theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển) không thấp
hơn 40 điểm.
+ Tổng điểm môn tiếng Anh của 2 học kỳ lớp 12

Ký hiệu
trường

Tên trường
Ngành học.

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Ghi chú
không thấp hơn 10.
- Điểm xét tuyển theo học bạ THPT
Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 môn của 2
học kỳ lớp 12 (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký
xét tuyển)] / 2 + Điểm ưu tiên
Điểm ưu tiên: được tính theo quy định
trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính
quy hiện hành.
- Hồ sơ xét tuyển theo học bạ THPT
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu lấy tại
website http://tuyensinh.tnu.edu.vn).
+ Bản phôtô có công chứng Bằng hoặc giấy
chứng nhận tốt nghiệp THPT.
+ Bản phôto công chứng Học bạ THPT.
+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có
ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận
kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường
gửi giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).
3. Phương thức nộp hồ sơ: Thí sinh có thể nộp
hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn của Đại học
Thái
Nguyên
tại
địa
chỉ
http://tuyensinh.tnu.edu.vn hoặc nộp hồ sơ trực
tiếp tại Văn phòng Đại học Thái Nguyên hoặc
nộp qua đường bưu điện theo địa chỉ Văn phòng
Đại học Thái Nguyên – Phường Tân Thịnh –
Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên.
4. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ /thí sinh/hồ sơ.
5. Thời gian đăng ký xét tuyển
- Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập
được ghi trong học bạ THPT nộp hồ sơ từ ngày

24

Tên trường
Ngành học.

Ký hiệu
trường

DTU

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH
TẾ - KỸ THUẬT
Địa chỉ: Tổ 15-Phường Thịnh
Đán-TP. Thái Nguyên-Tỉnh Thái
Nguyên.
Điện thoại: 0280-3848538
Email:
phongdaotao.dtu@moet.edu.vn
Website: http://tec.tnu.edu.vn
Các ngành đào tạo cao đẳng:

Chỉ tiêu

1300

1300

Kế toán

C340301

Kiểm toán

C340302

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Ngữ văn, Hóa học (C02);
25

30
20

Ghi chú
01/8/2016 (thí sinh xem thông tin chi tiết các đợt
xét
tuyển
tại
địa
chỉ
website
http://tuyensinh.tnu.edu.vn).
- Đối với thí sinh tham gia xét tuyển theo kết quả
kỳ thi THPT Quốc gia đăng ký theo các đợt:
+ Đợt 1: Từ ngày 01/8 đến ngày 12/8; thí sinh
trúng tuyển nộp giấy chứng nhận kết quả thi
THPT Quốc gia (bản gốc) trước 17 giờ ngày
17/8.
+ Đợt tuyển bổ sung: Thời gian và chỉ tiêu tuyển
sinh cho các ngành đào tạo sẽ được thông báo tại địa
chỉ website: http://tuyensinh.tnu.edu.vn
6. Các thông tin khác: Các chương trình đào tạo
của Khoa Quốc tế đều là chương trình tiên tiến
nhập khẩu từ Trường ĐH Manchester
Metropolitan và ĐH DeMonfort, Vương quốc
Anh.
1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
2. Phương thức tuyển sinh: Tuyển sinh theo 2
phương thức
- Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc
gia năm 2016 đối với thí sinh tốt nghiệp năm
2016 (50% chỉ tiêu).
- Tuyển sinh dựa vào kết quả học tập ghi trong
học bạ Trung học phổ thông hoặc Bổ túc văn hóa
đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2015 về trước
(50% chỉ tiêu).
3. Điều kiện tham gia xét tuyển: Thí sinh đã tốt
nghiệp THPT hoặc Bổ túc văn hóa.
4. Điểm xét tuyển và hồ sơ xét tuyển:

Ký hiệu
trường

Tên trường
Ngành học.
Quản trị kinh doanh

Mã ngành
C340101

Tài chính – Ngân hàng

C340201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

Công nghệ thông tin

C480201

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

Công nghệ kỹ thuật giao thông

C510104

Quản lý xây dựng

C580302

Khoa học cây trồng

C620110

Dịch vụ Thú y

C640201

Quản lý đất đai

C850103

Quản lý môi trường

C850101

Tiếng Anh

C220201

Tiếng Hàn Quốc

C220210

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển
Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01);
Toán, Ngữ văn, Sinh học (B03)
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Chỉ tiêu

Ghi chú

20 4.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia:
Điểm xét tuyển= Tổng điểm thi của 3 môn trong
30 tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên.
80 Hồ sơ xét tuyển gồm:
200 + Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải mẫu phiếu
tại http://tec.tnu.edu.vn);
100 + Bản sao công chứng Giấy chứng nhận tốt
30 nghiệp THPT tạm thời;
+ Bản sao công chứng Giấy chứng nhận ưu tiên
30 (nếu có);
20 + 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có
80 ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận
kèm theo số điện thoại (nếu có).
160 4.2. Xét tuyển theo kết quả học tập ghi trong
225 học bạ Trung học phổ thông hoặc Bổ túc văn
hóa:
75 Điểm xét tuyển= Tổng điểm TB cả năm lớp 12
50 của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển + Điểm
ưu tiên.
Điểm ưu tiên: được tính theo quy định trong quy
chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện
hành.
Hồ sơ xét tuyển gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu lấy tại
150 website http://tec.tnu.edu.vn);
+ Bản phôtô có công chứng Bằng tốt nghiệp
THPT hoặc Bổ túc văn hóa;
+ Bản phôto công chứng Học bạ THPT hoặc Bổ
túc văn hóa;
+ Bản sao công chứng Giấy chứng nhận ưu tiên
(nếu có);

Tên trường
Ngành học.

Ký hiệu
trường

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Ghi chú
+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có
ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận
kèm theo số điện thoại (nếu có).
5. Thời gian và phương thức nộp hồ sơ: Từ
ngày 01/8/2016 đến ngày 15/11/2016, thí sinh có
thể nộp hồ sơ trực tuyến (đối với thí sinh đăng ký
xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm
2016) theo hướng dẫn của Trường tại địa chỉ
http://tec.tnu.edu.vn hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại
Trường hoặc nộp qua đường bưu điện theo địa
chỉ Trung tâm Tuyển sinh – Trường Cao đẳng
Kinh tế - Kỹ thuật, Tổ 15 – Phường Thịnh Đán –
Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên.
6. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ /thí sinh/hồ sơ.

DTP

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI
NGUYÊN TẠI LÀO CAI
Địa chỉ: Tổ 13-Phường Bình MinhThành phố Lào Cai- Tỉnh Lào Cai
Các ngành đào tạo đại học:
Khoa học cây trồng

D620110

Quản lý tài nguyên và môi trường

D850101

Chăn nuôi

D620105

Toán, Vật lí, Hoá học (A00);
Toán, Hoá học, Sinh học (B00);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Ngữ văn, Hoá học (C02)
Toán, Vật lí, Hoá học (A00);
Toán, Hoá học, Sinh học (B00);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Ngữ văn, Hoá học (C02)
Toán, Vật lí, Hoá học (A00);
Toán, Hoá học, Sinh học (B00);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
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200 1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
2. Phương thức tuyển sinh:
- Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc
gia năm 2016 (60% chỉ tiêu).
200 - Tuyển sinh dựa vào kết quả học tập ghi trong
học bạ Trung học phổ thông (40% chỉ tiêu).
2.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia
50 - Điều kiện tham gia xét tuyển:
Thí sinh phải có kết quả thi đạt ngưỡng điểm
vào đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Hồ sơ xét tuyển gồm:
50 + Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải mẫu phiếu
tại http://tuyensinh.tnu.edu.vn).
+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có
50 ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận
kèm theo số điện thoại (nếu có) để Phân hiệu gửi

Tên trường
Ngành học.

Ký hiệu
trường

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển
Toán, Ngữ văn, Hoá học (C02)

Du lịch

D528102

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03);
Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04)
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Chỉ tiêu

Ghi chú

giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).
2.2. Xét tuyển theo học bạ Trung học phổ thông
- Điều kiện tham gia xét tuyển theo học bạ
THPT:
+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
+ Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
+ Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 không
thấp hơn 36 điểm (3 môn theo tổ hợp môn đăng
ký xét tuyển).
- Điểm xét tuyển theo học bạ THPT
Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 môn của 2
học kỳ lớp 12 (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký
xét tuyển)] / 2 + Điểm ưu tiên.
Điểm ưu tiên: được tính theo quy định trong
quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy
hiện hành.
50 - Hồ sơ xét tuyển theo học bạ
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu lấy tại
website http://tuyensinh.tnu.edu.vn)
+ Bản phôtô có công chứng Bằng hoặc giấy
chứng nhận tốt nghiệp THPT.
+ Bản phôto công chứng Học bạ THPT.
+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có
ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận
kèm theo số điện thoại (nếu có) để Phân hiệu gửi
giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).
3. Phương thức nộp hồ sơ: Thí sinh có thể nộp hồ
sơ trực tuyến theo hướng dẫn của Đại học Thái
Nguyên tại địa chỉ http://tuyensinh.tnu.edu.vn hoặc
nộp hồ sơ trực tiếp tại Phân hiệu Đại học Thái
Nguyên tại Lào Cai hoặc nộp qua đường bưu điện

Ký hiệu
trường

Tên trường
Ngành học.

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Ghi chú
theo địa chỉ Phân hiệu Đại học Thái Nguyên, Tổ
13-Phường Bình Minh-Thành phố Lào Cai- Tỉnh
Lào Cai.
4. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ /thí sinh/hồ sơ.
5. Thời gian đăng ký xét tuyển
- Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập
được ghi trong học bạ THPT nộp hồ sơ từ ngày
01/8/2016 (thí sinh xem thông tin chi tiết các đợt
xét
tuyển
tại
địa
chỉ
website
http://tuyensinh.tnu.edu.vn).
- Đối với thí sinh tham gia xét tuyển theo kết quả
kỳ thi THPT Quốc gia đăng ký theo các đợt:
+ Đợt 1: Từ ngày 01/8 đến ngày 12/8; thí sinh
trúng tuyển nộp giấy chứng nhận kết quả thi
THPT Quốc gia (bản gốc) trước 17 giờ ngày 17/8.
+ Đợt tuyển bổ sung: Thời gian và chỉ tiêu tuyển
sinh cho các ngành đào tạo sẽ được thông báo tại địa
chỉ website: http://tuyensinh.tnu.edu.vn

Lưu ý: Đối với các tổ hợp môn xét tuyển có môn nhân hệ số 2, được quy đổi điểm xét tuyển về thang điểm 10, sau đó tiến hành cộng
điểm ưu tiên theo quy định tại khoản 5, điều 7 được tính đối với thang điểm 10 và tổng điểm tối đa của 3 môn thi trong tổ hợp xét
tuyển là 30.
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5. Chế độ tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng
5.1. Tuyển thẳng
Thực hiện công văn số 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/3/2016 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên tổ chức tuyển thẳng cho một số ngành đào
tạo đối với các thí sinh thuộc diện tuyển thẳng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ,
e Khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh.
- Danh mục các ngành tuyển thẳng tại điểm e Khoản 2 Điều 7 của Quy chế
tuyển sinh (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba của một
trong các môn thi trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia).
Ký hiệu
trường
(1)
DTK

DTN

Tên trường
Ngành học.
(2)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT
CÔNG NGHIỆP
Các ngành đào tạo đại học:
Ngôn ngữ Anh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Các ngành đào tạo đại học:
Khoa học môi trường
Khoa học và quản lý môi trường
(chương trình tiên tiến)
Công nghệ sinh học
Phát triển nông thôn
Kinh tế nông nghiệp
Công nghệ thực phẩm
Công nghệ thực phẩm (chương trình
tiên tiến)
Quản lý tài nguyên rừng
Chăn nuôi
Thú y
Lâm nghiệp
Khoa học cây trồng
Khuyến nông
Nuôi trồng thuỷ sản
Công nghệ rau hoa quả và Cảnh quan
Công nghệ sau thu hoạch
Quản lý đất đai
Quản lý tài nguyên và môi trường
30

Mã
ngành
(3)

Môn đoạt giải
(5)

D220201 Tiếng Anh

D440301
D904429
D420201
D620116
D620115
D540101
D905419
D620211
Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh
D620105 học, Tiếng Anh
D640101
D620201
D620110
D620102
D620301
D620113
D540104
D850103
D850101

Ký hiệu
trường
DTS

DTY

DTZ

DTC

Tên trường
Ngành học.
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Các ngành đào tạo đại học:
Sư phạm Toán học
Sư phạm Tin học
Sư phạm Vật lí
Sư phạm Hoá học
Sư phạm Sinh học
Sư phạm Ngữ Văn
Sư phạm Lịch Sử
Sư phạm Địa lí
Sư phạm Tiếng Anh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
Các ngành đào tạo đại học:
Y đa khoa
Dược học
Răng hàm mặt
Y học dự phòng
Điều dưỡng
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Các ngành đào tạo đại học:
Vật lí học
Hóa học
Khoa học môi trường
Sinh học
Công nghệ sinh học
Địa lý tự nhiên
Toán học
Toán ứng dụng
Công nghệ kỹ thuật hóa học
Văn học
Lịch sử
Báo chí
Khoa học thư viện
Tiếng Anh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN
31

Mã
ngành
D850102

Môn đoạt giải

D140209
D140210
D140211
D140212
D140213
D140217
D140218
D140219
D140231

Toán
Tin học
Vật lí
Hóa học
Sinh học
Ngữ văn
Lịch sử
Địa lí
Tiếng Anh

D720101
D720401
D720601
D720302
D720501

Sinh học
Hóa học
Sinh học
Sinh học
Sinh học

D440102
D440112
D440301
D420101
D420201
D440217
D460101
D460112
D510401
D220330
D220310
D320101
D320202
D220201

Vật lí
Hóa học
Hóa học
Sinh học
Sinh học
Địa lí
Toán
Toán
Hóa học
Ngữ văn
Lịch sử
Ngữ văn
Ngữ văn
Tiếng Anh

Tên trường
Ngành học.

Ký hiệu
trường

Mã
ngành

Môn đoạt giải

THÔNG
Các ngành đào tạo đại học:
Thiết kế đồ họa
Thương mại điện tử
Hệ thống thông tin quản lý
Quản trị văn phòng

D210403
D340199
D340405
D340406

Khoa học máy tính

D480101

Truyền thông và mạng máy tính

D480102

Kỹ thuật phần mềm

D480103

Hệ thống thông tin

D480104

Công nghệ thông tin

D480201

An toàn thông tin

D480299

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

D510301

Công nghệ kỹ thuật máy tính

D510304

Kỹ thuật Y sinh
Truyền thông đa phương tiện
Công nghệ Truyền thông
KHOA NGOẠI NGỮ
Các ngành đào tạo đại học:
Sư phạm tiếng Anh
Sư phạm tiếng Trung Quốc
Sư phạm tiếng Nga
Ngôn ngữ Trung Quốc
Ngôn ngữ Anh
Ngôn ngữ Pháp
Các ngành đào tạo cao đẳng:
Sư phạm tiếng Anh
KHOA QUỐC TẾ
Các ngành đào tạo đại học:

D520212
D320104
D320106

Ngữ văn, Địa lí
Ngữ văn
Ngữ văn
Ngữ văn
Toán, Tin học
Vật lí, Hóa học
Toán, Tin học
Vật lí, Hóa học
Toán, Tin học
Vật lí, Hóa học
Toán, Tin học
Vật lí, Hóa học
Toán, Tin học
Vật lí, Hóa học
Toán, Tin học
Vật lí, Hóa học
Toán, Tin học
Vật lí, Hóa học
Toán, Tin học
Vật lí, Hóa học
Toán, Tin học
Vật lí, Hóa học
Toán, Tin học
Vật lí, Hóa học
Sinh học
Ngữ văn
Ngữ văn, Địa lí

D140231
D140234
D140232
D220204
D220201
D220203

Tiếng Anh
Tiếng Trung Quốc
Tiếng Nga
Tiếng Trung Quốc
Tiếng Anh
Tiếng Pháp

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền
thông
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự
động hóa

DTF

DTQ

D510302
D510303

C140231 Tiếng Anh
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Tên trường
Ngành học.

Ký hiệu
trường

Mã
ngành

Kinh doanh Quốc tế

Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa
học, Tiếng Anh, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa
D340101
học, Tiếng Anh, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa
D340301
học, Tiếng Anh, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa
D850101 học, Sinh học, Tiếng Anh,
Địa lí
D340120

Quản trị kinh doanh
Kế toán
Quản lý Tài nguyên và Môi trường
DTP

Môn đoạt giải

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI
NGUYÊN TẠI LÀO CAI
Các ngành đào tạo đại học:
Khoa học cây trồng
D620110
Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh
Quản lý tài nguyên và môi trường
D850101
học, Tiếng Anh
Chăn nuôi
D620105

- Đối với thí sinh đoạt giải (nhất, nhì, ba) Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia:
Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải và
danh mục các ngành đúng, gần đúng được quy định tại công văn số 1062/BGDĐTKTKĐCLGD ngày 18/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng tuyển sinh các
cơ sở giáo dục đại học thành viên và Hội đồng tuyển sinh Đại học Thái Nguyên sẽ
xem xét tuyển thẳng vào ngành phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt
giải.
- 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 của Trường Đại học Sư phạm.
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.
- Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng: Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng theo quy định tại
các điểm a, b, c, d, đ, e Khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh gửi hồ sơ về sở Giáo
dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2016 và trước ngày 30/7/2016 nếu gửi hồ sơ về các cơ
sở giáo dục đại học thành viên, về Đại học Thái Nguyên (đối với thí sinh đăng ký vào
Khoa Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế). Hồ sơ tuyển thẳng gồm:
+ Phiếu đăng ký tuyển thẳng (Phụ lục 3)
+ Bản sao hợp lệ: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc
gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham
dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy
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chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi
Khoa học kỹ thuật quốc gia và Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao,
năng khiếu nghệ thuật và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;
+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí
sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.
5.2. Ưu tiên xét tuyển: Năm 2016, Đại học Thái Nguyên quy định chế độ ưu tiên xét
tuyển cho ngành Giáo dục thể chất (nội dung chi tiết được xác định trong mục 4 của
Đề án)
5.3. Xét tuyển thẳng
Đại học Thái Nguyên tuyển thẳng thí sinh thuộc đối tượng quy định tại điểm i
khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh vào học đại học các ngành thuộc Trường Đại
học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Các thí sinh này sau khi trúng tuyển
phải học dự bị một năm văn hóa trước khi vào học chính thức. Hồ sơ gửi về sở GDĐT
trước ngày 20/5/2016. Hồ sơ gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 4);
+ Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;
+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí
sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;
+ Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú;
Tất cả các đối tượng trên khi trúng tuyển và về trường nhập học, phải nộp các
giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều 14 của Quy chế tuyển sinh.
5.4. Lệ phí tuyển thẳng và xét tuyển thẳng
Lệ phí tuyển thẳng và đăng ký xét tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ
6. Tổ chức thực hiện
Năm 2016, Đại học Thái Nguyên giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các cơ sở
giáo dục đại học thành viên trong quá trình triển khai cho thí sinh đăng ký xét tuyển, tổ
chức thi, xét tuyển và gọi thí sinh nhập học (bao gồm các trường thành viên và Phân
hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai).
Đại học Thái Nguyên huy động tối đa các nguồn lực, cơ sở vật chất, kinh
nghiệm tổ chức tuyển sinh đại học trong những năm qua, phối hợp chặt chẽ với các cơ
quan chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND, các Sở, Ban, Ngành tỉnh Thái
Nguyên tổ chức tốt kỳ thi THPT Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và tuyển
sinh theo phương thức xét tuyển, thi tuyển theo đề án tuyển sinh riêng. Cụ thể:
- Thành lập Hội đồng tuyển sinh Đại học Thái Nguyên và các ban giúp việc tổ
chức công tác tuyển sinh.
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- Thành lập Hội đồng tuyển sinh của cơ sở giáo dục đại học thành viên và các
ban giúp việc tổ chức công tác tuyển sinh.
- Ban hành các văn bản, biểu mẫu phục vụ công tác thi tuyển, xét tuyển và
thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, Website của Đại học.
- Thực hiện theo đúng quy định về quy trình ra đề, in sao đề,... của Bộ Giáo dục
và Đào tạo.
- Phối hợp với các đơn vị, ban ngành địa phương, cơ quan Báo chí, Đài truyền
hình tổ chức công tác tư vấn tuyển sinh, xét tuyển, thi tuyển cho thí sinh.
- Tổ chức thu nhận hồ sơ, kiểm tra tính chính xác của hồ sơ theo quy định.
- Công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát: phối hợp với Thanh tra Bộ Giáo dục
và Đào tạo, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, các cơ quan bảo vệ
an ninh nội bộ tổ chức tốt việc giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh.
- Công tác tài chính: Lập dự toán chi tiết về công tác tuyển sinh và cấp kinh phí
đảm bảo công tác thi tuyển sinh.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trước, trong và sau khi kết thúc tuyển sinh
theo quy định.
- Cơ sở vật chất: phối hợp với UBND các tỉnh Thái Nguyên và các Sở, Ban,
Ngành, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất (trường
thi, phòng thi, điện, nước...), các phương án phòng chống lũ lụt, thiên tai để đảm bảo
kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.
Quy trình tuyển sinh được thực hiện qua các bước sau:
* Đối với Khoa Ngoại ngữ và Khoa Quốc tế
Bước 1: Lập kế hoạch tuyển sinh.
Bước 2: Thành lập Hội đồng tuyển sinh, các Ban giúp việc Hội đồng tuyển sinh
và Ban Thanh tra.
Bước 3: Chuẩn bị phần mềm xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và
phần mềm xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng.
Bước 4: Thành lập các tổ thu nhận hồ sơ, nhập dữ liệu.
Bước 5: Xét tuyển đợt 1 và lập phương án điểm trúng tuyển đợt 1, danh sách thí
sinh trúng tuyển đợt 1, công khai lên các phương tiện thông tin đại chúng.
Bước 6: Tiếp nhận giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia (đối với thí sinh
trúng tuyển đăng ký xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia) và gửi giấy báo kết
quả nhập học.
Bước 7: Thông báo ngành, chỉ tiêu tuyển sinh và xét tuyển đợt bổ sung (nếu còn
chỉ tiêu).
Bước 8: Tổng kết công tác tuyển sinh và thực hiện chế độ báo cáo về Bộ Giáo
dục và Đào tạo.
* Đối với các cơ sở giáo dục đại học thành viên
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Bước 1: Cơ sở giáo dục đại học thành viên thành lập Hội đồng tuyển sinh của
trường, các ban giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh và Ban Thanh tra.
Bước 2: Căn cứ vào thời gian đăng ký xét tuyển theo mỗi đợt, Hội đồng tuyển
sinh tổ chức triển khai công tác tiếp nhận hồ sơ và dữ liệu thí sinh đăng ký xét tuyển từ
Bộ Giáo dục và Đào tạo (thí sinh đăng ký trực tuyến), từ văn thư (thí sinh nộp hồ sơ
qua đường bưu điện) và hồ sơ thí sinh nộp trực tiếp tại Trường.
Bước 3: Tổ chức thi tuyển sinh môn năng khiếu cho ngành Giáo dục mầm non
và ngành Giáo dục thể chất và cập nhật kết quả thi vào hệ thống quản lý dữ liệu tuyển
sinh quốc gia (đối với Trường Đại học Sư phạm)
Bước 4: Cơ sở giáo dục đại học thành viên họp Hội đồng tuyển sinh. Căn cứ
vào chỉ tiêu tuyển sinh, điều kiện tham gia xét tuyển và hồ sơ đăng ký xét tuyển, Hội
đồng tuyển sinh lên phương án điểm dự kiến trúng tuyển và danh sách thí sinh dự kiến
trúng tuyển.
Bước 5: Cơ sở giáo dục đại học thành viên gửi Hồ sơ đề nghị duyệt phương án
xét tuyển và dữ liệu xét tuyển về Đại học Thái Nguyên. Hồ sơ đề nghị duyệt phương án
xét tuyển gồm: Công văn đề nghị phê duyệt phương án dự kiến điểm trúng tuyển; danh
sách thí sinh dự kiến trúng tuyển.
Bước 6: Căn cứ Hồ sơ đề nghị duyệt phương án xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh
của Đại học Thái Nguyên họp để xác định phương án điểm trúng tuyển, danh sách thí
sinh trúng tuyển. Sau khi có phương án điểm trúng tuyển, Đại học Thái Nguyên gửi
Quyết định kèm theo danh sách thí sinh trúng tuyển về cơ sở giáo dục đại học thành
viên.
Bước 7: Căn cứ vào danh sách thí sinh trúng tuyển, các cơ sở giáo dục đại học
thành viên làm thủ tục tiếp nhận Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT Quốc gia từ
thí sinh (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm
2016), và in, gửi giấy báo nhập học tới thí sinh.
Bước 8: Đại học Thái Nguyên tổng kết công tác tuyển sinh và thực hiện chế độ
báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7. Phân tích ưu, nhược điểm của phương án xét tuyển, thi tuyển theo đề án tuyển sinh
riêng
Việc tổ chức thi tuyển và xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng như đề xuất
trong phương án xét tuyển theo học bạ THPT cho phép lựa chọn được các sinh viên có
đủ điều kiện về kiến thức văn hóa (thông qua mức điểm tối thiểu về kết quả học tập ở
phổ thông trung học) và có năng khiếu (thông qua thi tuyển các môn năng khiếu).
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Ưu điểm của phương án đưa ra là:
- Giảm việc gây áp lực trong quá trình tuyển sinh đại học, cao đẳng cho thí sinh.
- Đáp ứng nguồn nhân lực và các ngành nghề mà xã hội đang cần.
- Phù hợp với đặc thù các ngành đào tạo của trường và với chương trình giáo
dục phổ thông hiện hành.
- Định hướng được việc lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh THPT.
- Đảm bảo chất lượng và năng khiếu theo yêu cầu của ngành.
- Không gây phức tạp cho xã hội và tốn kém cho thí sinh
Nhược điểm là: Thí sinh có thể nộp nhiều hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học các
ngành khác (tồn tại số ảo khi xét tuyển).
8. Điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh
Với chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định, Đại học Thái Nguyên hoàn toàn đáp ứng đầy
đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo cho từng khối ngành được quy định tại
Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo và các quy định hiện hành.
Giảng viên cơ hữu theo khối ngành đến ngày 31/12/2015

STT

1
2
3
4
5
6
7

Giáo
sư

Khối ngành
Khối ngành I
Khối ngành II
Khối ngành III
Khối ngành IV
Khối ngành V
Khối ngành VI
Khối ngành VII
Tổng số

Phó Giáo
sư
1
0
0
0
4
2
2
9

26
0
8
7
28
11
13
93

Tiến sĩ

Thạc sĩ

114
1
32
28
120
49
40
384

216
5
297
45
578
180
228
1549

Đại học

39
6
87
11
168
98
56
465

Giảng viên cơ hữu các môn học chung đến ngày 31/12/2015
Giáo sư
0

Phó Giáo sư
3

Tiến sĩ
31

Thạc sĩ
348

Đại học
46

Tổng giảng viên quy đổi
442

Cơ sở vật chất đến ngày 31/12/2015
Hạng mục
1. Hội trường, giảng đường, phòng học các loại
2. Thư viện, trung tâm học liệu
3. Phòng thí nghiệm, phòng thực hành, nhà tập đa năng, xưởng thực tập

Diện tích sàn (m2)
122761.15
33872.2
69413.6

9. Cam kết của Đại học
- Tổ chức tuyển sinh theo quy định của Quy chế và dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn
và giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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- Thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định trong tất cả các khâu của công
tác tuyển sinh.
- Tăng cường giám sát, kiểm tra công tác tuyển sinh tại các cơ sở giáo dục đại
học thành viên.
- Tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho các thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển,
đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan và chống mọi hiện tượng tiêu cực.
- Công bố rộng rãi, công khai các thông tin về hoạt động tuyển sinh của Đại học
để xã hội, phụ huynh và thí sinh theo dõi, giám sát.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời. Kết thúc kỳ tuyển sinh năm
2015, Đại học tiến hành tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
- Xử lí nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật các hiện tượng tiêu cực, hành
vi vi phạm Quy chế.
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Phụ lục 1. MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT
QUỐC GIA NĂM 2016

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:

Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

Khu vực tuyển sinh:

Chế độ ưu tiên có 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: ………………………………………..
..........., ngày tháng
năm 2016
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(ký, ghi rõ họ tên)
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HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
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;
- Thí sinh 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 2. PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016
(Phiếu sử dụng cho thí sinh xét tuyển theo học bạ THPT)

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
................................................................................... (nữ ghi 1, nam ghi 0) Giới tính
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh:
Ngày
Tháng
(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)
3. Hộ khẩu thường trú: ........................................................................
................................................................................................................ Mã tỉnh Mã huyện

Năm

4. Chế độ ưu tiên
01
02
03
04
05
06
07
Thuộc đối tượng nào thì khoanh tròn vào ký hiệu đối tượng đó:
Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu khu vực đó:
KV1 KV2-NT
KV2
KV3
5. Nơi học và tốt nghiệp THPT (Ghi tên trường, mã tỉnh và mã trường):
Năm lớp 10: ...............................................................................
Năm lớp 11: ...............................................................................
Năm lớp 12: ...............................................................................
Mã tỉnh
Mã Trường
6. Địa chỉ báo tin: .................................................................................
................................................................................................................................................................
7. Điện thoại liên hệ: ............................................................................................................................
PHẦN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG
(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)
1. Ngành đăng ký xét tuyển: ................................................................................................................
Mã ngành đăng ký xét tuyển:
Mã tổ hợp môn xét tuyển:
Học kỳ I (lớp 12) – Điểm môn .................: ......; Điểm môn ..............: ......; Điểm môn ......: ......
Học kỳ II (lớp 12) – Điểm môn ................: ......; Điểm môn ..............: ......; Điểm môn ......: ......
2. Ngành đăng ký xét tuyển: ................................................................................................................
Mã ngành đăng ký xét tuyển:
Mã tổ hợp môn xét tuyển:
Học kỳ I (lớp 12) – Điểm môn .............: ......; Điểm môn .................: ......; Điểm môn ........: ......
Học kỳ II (lớp 12) – Điểm môn ............: ......; Điểm môn .................: ......; Điểm môn ........: ......
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
..............., ngày .... tháng ... năm 2016
Chữ ký của thí sinh (Ký, ghi rõ họ tên)
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Phụ lục 3
PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG
VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh
4x6

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG
VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016
1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
...................................................................................... (nữ ghi 1, nam ghi 0)

Giới

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh:
(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)
ngày

tháng

năm

3. Nơi sinh (Ghi xã, phường, huyện, tỉnh, thành phố): ....................................................................
...............................................................................................................................................................

4. Năm hoàn thành chương trình THPT .................................................................................
5. Năm đoạt giải:..................................
6. Môn đoạt giải, loại giải, huy chương
Môn đoạt giải
Loại giải, loại huy chương
7. Trong đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2015 môn: .........................................
8. Đăng ký tuyển thẳng vào trường: ....................................... .................................................
9. Đăng ký tuyển thẳng vào học ngành: ....................................... ...........................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu
trách nhiệm.
10. Địa chỉ báo tin: ............................................................................
...............................................................................Điện thoại (nếu có): ...................................
Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp
12 trường ..................................................đã khai
đúng sự thật.
Ngày .......... tháng ........ năm 2016
Hiệu trưởng
(Ký tên, đóng dấu)
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Ngày ....... tháng ........ năm 2016
Chữ ký của thí sinh

Phụ lục 4.
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Ảnh
4x6

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG
VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016
1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
...................................................................................... (nữ ghi 1, nam ghi 0)

Giới

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

ngày

tháng

năm

3. Hộ khẩu thường trú (Ghi rõ xã, huyện, tỉnh )...................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

4. Dân tộc: ......................................................................
5. Nơi học và tốt nghiệp THPT:
- Năm lớp 10: ............................. ................................................................................................................
- Năm lớp 11: .............................................................................................................................................
- Năm lớp 12: ............................................................................................................................. ................
6. Trường đăng ký xét tuyển: .........................................................................................................................
7. Ngành đăng ký xét tuyển: ..............................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn
chịu trách nhiệm.
8. Địa chỉ báo tin:.................................................................................................
...................................................................................................... Điện

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp
12 trường ..............................đã khai đúng sự thật.
Ngày .......... tháng ........ năm 2016
Hiệu trưởng
(Ký tên, đóng dấu)
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thoại (nếu có): ...................................

Ngày ....... tháng ........ năm 2016
Chữ ký của thí sinh

