
Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc Trung học 

phổ thông (xét học bạ): 

- Điều kiện xét tuyển 

+ Tốt nghiệp THPT, THBT. 

+ Điểm TBC các môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển của 5 học kỳ 

THPT gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 

12 phải đạt 6.0 điểm trở lên (đối với các ngành văn hoá); đạt từ 5.0 điểm trở lên 

(Đối với các ngành có môn năng khiếu). 

+  Kết quả thi mỗi môn năng khiếu đạt từ 5 điểm trở lên (tối đa 10 điểm).  

+  Kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12 

phải đạt loại khá trở lên. 

-  Hồ sơ xét tuyển 
+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa (theo mẫu đơn đăng ký xét tuyển); 

+ Học bạ THPT (bản photo công chứng); 

+  Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời 

đối với thí sinh vừa tốt nghiệp (bản photo công chứng); 

+ 4 ảnh cỡ 3x4 (chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ); 

+ 2 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận; 

+  Bản sao giấy khai sinh; 

+  Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có). 

- Thời gian đăng ký xét tuyển:  

TT 

Đợt  

xét 

tuyển 

Thời gian nhận hồ sơ Thời gian xét tuyển 

Thời gian 

công bố  

kết quả 

1 Đợt 1 
Từ 30/3/2017 đến                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

30/4/2017 
Từ 03/5/2017 đến 5/5/2017 

Ngày 

7/5/2017 

2 Đợt 2 
Từ 10/6/2017 đến 

15/7/2017 
Từ 17/07/2017 đến 18/7/2017 

Ngày 

21/7/2017 

3 Đợt 3 
Từ 21/07/2017 đến 

10/8/2017 
Từ 11/08/2017 đến 12/8/2017 

Ngày 

15/8/2017 

4 Đợt 4 
Từ 20/08/2017 đến 

31/8/2017 
Từ 01/09/2017 đến 03/09/2017 

Ngày 

05/09/2017 

5 Đợt 5 
Từ 11/09/2017 đến 

21/09/2017 

Từ 22/09/2017 đến 23/09/2017 Ngày 

24/09/2017 

 


