
  

   UBND TỈNH THANH HÓA 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, 

THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

             Số: 185 /TB-ĐVTDT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

         Thanh Hóa, ngày  14  tháng 3  năm 2017 

 

THÔNG BÁO 

Xét tuyển Đại học, Cao đẳng và TCCN hệ chính quy năm 2017 

của trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

 
 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa thông báo về việc đăng 

ký xét tuyển (ĐKXT) đại học, cao đẳng, TCCN hệ chính quy vào trường năm 2017 như 

sau: 

1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh cả nước 

2. Tuyển sinh Đại học hệ chính quy:  

2.1. Các phương thức xét tuyển:   

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông (THPT) 

Quốc gia; chỉ tiêu: 50% của mỗi khối ngành.  

Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc học THPT; chỉ tiêu: 50% 

mỗi khối ngành. 

Ngoài ra, nhà trường tổ chức thi các môn năng khiếu trong tổ hợp môn xét tuyển 

2.2. Ngành, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển và chỉ tiêu: 
 

TT Ngành học 
Khối 

ngành 

Ký hiệu 

trường 

Mã 

ngành 

 

Tổ hợp môn xét tuyển 

 

Chỉ tiêu 

 

 

1 

Sư phạm Âm 

nhạc 

 

 

I 

DVD 52140221 

Văn + Năng khiếu 

(Thẩm âm: tiết tấu, cao 

độ; Đàn, hát) (N00) 

 

230 

2 
Sư phạm Mỹ 

thuật 
DVD 52140222 

Văn + Năng khiếu 

(Hình họa: vẽ chì, 

tượng thạch cao; Vẽ 

tranh Bố cục màu) 

(H00) 

3 
Giáo dục Mầm 

non 
DVD 52140201 

1. Văn + Toán + Năng 

khiếu (Hát, đọc, kể 

chuyện). (M00) 

2. Toán + Tiếng Anh + 

Năng khiếu  (Hát, đọc, 

kể chuyện). (M01) 

4 Thanh nhạc II DVD 52210205 

Văn + Năng khiếu 

(Thẩm âm: tiết tấu, cao 

độ, hoặc xướng âm; 

Hát) (N00) 

 

 



  

5 Hội hoạ DVD 52210103 

Văn + Năng khiếu 

(Hình họa: vẽ chì, 

tượng thạch cao; Vẽ 

tranh Bố cục màu) 

(H00) 

150 

6 Đồ hoạ DVD 52210104 Văn + Năng khiếu 

(Hình hoạ: vẽ chì, 

tượng thạch cao; Vẽ bố 

cục trang trí). (H00) 
7 

Thiết kế Thời 

trang 
DVD 52210404 

8 
Quản trị Khách 

sạn 

III 

DVD 52340107 1. Văn + Toán + 

KHXH (C15) 

2. Toán + Văn + Tiếng 

Anh (D01) 

3. Toán + Văn + 

KHTN (A16) 

4. Văn + Sử + Tiếng 

Anh (D14) 

300 9 

Quản trị Dịch vụ 

Du lịch và Lữ 

hành 

DVD 
 

52340103 

10 Luật DVD 52380101 

11 Quản lý văn hoá 

VII 

DVD 52220342 1. Văn + Toán + 

KHXH (C15) 

2. Toán + Văn + Tiếng 

Anh (D01) 

3. Toán + Văn + 

KHTN (A16) 

4. Văn + Sử + Tiếng 

Anh (D14) 

450 

12 

Việt Nam học 

(Chuyên ngành 

Du lịch) 

DVD 52220113 

13 Thông tin học DVD 52320201 

14 Công tác xã hội DVD 52760101 

15 
Quản lý Nhà 

nước 

 

DVD 

 

52310205 

16 
Ngôn ngữ Anh 

 
VII DVD 52220201 

1. Toán + Văn + Tiếng 

Anh (D01) 

2. Toán + KHXH + 

Tiếng Anh (D96) 

3. Văn + KHTN + 

Tiếng Anh (D72) 

4. Văn + Địa + Tiếng 

Anh (D15) 

17 
Quản lý Thể dục 

Thể thao 
VII 

 

DVD 
52220343 

- Toán + Sinh + Năng 

khiếu (chạy 100 m; Bật 

xa tại chỗ) (T00) 

- Toán +Văn + Năng 

khiếu 

(chạy 100 m; Bật tại 

chỗ) (T01) 
 

2.3. Thi năng khiếu: 

- Các môn thi năng khiếu và thời gian thi  

+ Đối với ngành Sư phạm Mỹ thuật, Hội họa, Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Thời trang: 



  

Môn Năng khiếu 1: Hình họa. Thời gian: 240 phút 

    Môn Năng khiếu 2: Trang trí. Thời gian: 240 phút 

+ Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc, Thanh nhạc: 

  Môn Năng khiếu 1: Hát. Thời gian: 5-7 phút/ thí sinh 

  Môn Năng khiếu 2: Thẩm âm, tiết tấu. Thời gian: 3-5 phút/thí sinh 

 + Đối với ngành Giáo dục Mầm non: 

  Nội dung 1: Hát. Thời gian: 5-7 phút/ thí sinh 

Nội dung 2: Đọc, kể chuyện. Thời gian: 8-10 phút/ thí sinh.  

+ Đối với ngành Quản lý Thể thao:  

Nội dung 1: Chạy 100m. 

Nội dung 2:  Bật xa tại chỗ 

 - Đăng ký thi các môn năng khiếu 

 Thí sinh đăng ký theo mẫu của trường (tải về từ trang website: www.dvtdt.edu.vn) 

 Nộp đăng ký dự thi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trường. Thời gian từ 

30/03 đến 10/09/2017. 

- Lịch thi môn năng khiếu 

Đợt 1: dự kiến từ ngày 5/5 đến ngày 6/5 

Đợt 2: dự kiến 19/7 đến ngày 20/7. 

Đợt 3: dự kiến 13/8 đến ngày 14/8 

Đợt 4: dự kiến 03/09 đến ngày 05/09 

Đợt 5: dự kiến 22/09 đến ngày 23/09 

 Địa điểm thi: Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

        (Số 561, Quang Trung 3, Phường Đông Vệ - Thành phố Thanh Hóa)  

2.4. Đăng ký xét tuyển: 

2.4.1. Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT QG: 

- Điều kiện xét tuyển: 

+ Tốt nghiệp THPT hoặc BT THPT. 

+ Thí sinh có điểm kỳ thi THPT Quốc gia đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 

+ Tổng điểm các môn của tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo 

chất lượng đầu vào và không có môn thi nào thuộc tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 

điểm trở xuống. 

- Hình thức xét tuyển: 

+ Đối với xét tuyển đợt 1, nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT 

Quốc gia qua Sở Giáo dục và Đào tạo. 

+ Đối với các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh đăng ký qua đường bưu điện, đăng ký 

online (trực tuyến) hoặc tại trường. 

- Thời gian đăng ký xét tuyển:  



  

Đợt Thời gian tiếp nhận 

ĐKXT 

Thông báo kết quả 

trúng tuyển 

Tiếp nhận việc xác 

nhận nhập học 

Dự kiến thời 

gian nhập học 

1 1/4 – 20/04/2017 01/8/2017 02– 07/8/2017 3-5/9/2017 

BS1 13/08 – 26/08/2017 28/8/2017 5 -10/9/2017 20-25/9/2017 

Sau mỗi đợt xét tuyển, nếu tuyển bổ sung, nhà trường sẽ thông báo sau 

2.4.2. 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. 

+ 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 

3. Tuyển sinh Đại học liên thông (Chính quy, Vừa làm vừa học): 



  

- Chỉ tiêu: 625  

- Các ngành đào tạo: 16 ngành đào tạo đại học chính quy (Trừ ngành Luật) 

- Đối tượng:  

+ Thí sinh có bằng tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng cùng ngành hoặc khác ngành. Thí 

sinh có bằng tốt nghiệp khác ngành dự thi, nhà trường tổ chức học bổ sung kiến thức 

trước khi dự kỳ thi chính. 

+ Riêng các ngành: Quản trị Khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Đồ 

hoạ, Hội hoạ, Thiết kế thời trang, Công tác xã hội, Việt Nam học, Thông tin học có thêm 

đối tượng dự thi tốt nghiệp Trung cấp và Cao đẳng nghề. 

- Thời gian đào tạo: Liên thông từ Trung cấp lên Đại học (3 năm); Liên thông từ 

Cao đẳng lên Đại học (2 năm). 

- Thời gian thi (dự kiến): Đợt 1 (tháng 7/2017); Đợt 2 (tháng 11/2017) 

4. Tuyển sinh Trung cấp năng khiếu: 

- Các ngành đào tạo: Thanh nhạc, Nhạc cụ, Sân khấu, Hội hoạ, Múa 

- Đối tượng: Thí sinh có bằng THCS hoặc THPT 

- Thời gian đào tạo: 3 năm 

- Môn thi: Năng khiếu theo từng chuyên ngành (Hát, Đàn, Vẽ, Múa, Tiểu phẩm). 

5. Các thông tin khác: 

 5.1. Chính sách ưu tiên 

Điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

5.2. Về tuyển thẳng và xét tuyển 

Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5.3. Lệ phí đăng ký dự thi, xét tuyển 

- Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đ/hồ sơ; 

- Lệ phí dự thi các môn năng khiếu: 300.000 đ/thí sinh; 

(Áp dụng theo thông tư liên tịch số: 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 

27/03/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính ban hành về việc quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí dự thi, dự tuyển). 

5.4. Về xét tuyển học dự thính 

Những thí sinh không trúng tuyển Đại học hoặc không tham gia kỳ thi THPT Quốc 

gia nếu có nguyện vọng học các ngành của nhà trường được quyền đăng ký học dự thính. 

Tháng 7/2018, thí sinh sẽ hoàn thiện trả nợ đầu vào theo quy định (theo phương thức xét 

học bạ THPT). 

 

5. Địa điểm nộp hồ sơ ĐKXT 



  

Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT, đăng ký thi năng khiếu và lệ phí xét tuyển qua đường 

bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

theo địa chỉ: 

 Phòng Quản lý Đào tạo hoặc Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm, 

Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá (số 561, Quang Trung 3, 

Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá); Điện thoại: 02373.713.496; 02373.857.421 

hoặc di động: 0974.781.289 (TS. Nguyễn Văn Dũng); 0904.480.222 (Cô Phùng Thị Thuý 

Phương). 

 

Nơi nhận                                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Ban Giám hiệu;                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Các khoa ĐT, Phòng QLĐT, KĐ;                             

- Lưu: VP.          

 

 

                                        TS. Lê Thanh Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mẫu 1 



  

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THI NĂNG KHIẾU 
                                   

Vào ngành:………………………………. 

 

Họ và tên thí sinh:…………………………………………………………………………..  

Số CMTND:…………………………………………………………………………….….. 

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

Địa chỉ liên lạc:……………………………………………………………….……………. 

……………………………………………………………………………………………… 

Điện thoại:………………………………; Email:…………………………………….…… 

Đăng ký thi môn năng khiếu:…………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………… 

 

                                                   ………., Ngày ….. tháng……năm 2017 

 

      NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

                                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Lưu ý:  

- Ngành Sư phạm âm nhạc, Thanh nhạc: Thẩm âm (tiết tấu, cao độ, xướng âm); 

Đàn, hát  

- Ngành Sư phạm mỹ thuật, Hội họa: Hình hoạ (vẽ chì, tượng thạch cao); Vẽ tranh 

Bố cục màu 

- Ngành Giáo dục mầm non: Hát, đọc, kể chuyện 

- Ngành Thiết kế Đồ họa, Thiết kế thời trang: Hình hoạ (vẽ chì, tượng thạch cao); 

Vẽ bố cục trang trí. 

- Ngành TDTT: chạy 100m; Bật tại chỗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   UBND TỈNH THANH HOÁ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ,    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 

(Theo phương thức sử dụng kết quả học tập ở THPT) 
 

 

Họ tên: ………………………………………………….Số CMND:……….…………… 

Ngày sinh: ……/……./………Nơi sinh:………………………………………………….. 

Địa chỉ:………………………………………………………………………………..…… 

Tên trường THPT (học lớp 12): …………………………………………………………... 

Khu vực:  KV1,  KV2-NT , KV2 , KV3 . Đối tượng ưu tiên: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07. 

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

…………………………………………………………………………………………...... 

Điện thoại: ………………………………….. 
 

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ 

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

 

1. Tên ngành:……………………………………… Mã ngành         

Tổ hợp môn dùng để xét tuyển:  Môn 1:……… Môn 2:………… Môn 3:…………..... 

Kết quả học tập:    Môn 1:……… Môn 2:………… Môn 3:…………..... 

2. Tên ngành:……………………………………… Mã ngành         

Tổ hợp môn dùng để xét tuyển:  Môn 1:……… Môn 2:………… Môn 3:…………..... 

Kết quả học tập*:    Môn 1:……… Môn 2:………… Môn 3:…………..... 

3. Tên ngành:……………………………………… Mã ngành         

Tổ hợp môn dùng để xét tuyển:  Môn 1:……… Môn 2:………… Môn 3:…………..... 

Kết quả học tập*:    Môn 1:……… Môn 2:………… Môn 3:…………..... 

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. 
 

…….………., ngày………..tháng………năm 2017 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

               (ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

                                           
 Chú ý: Kết quả học tập là điểm TB 05 học kỳ: Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.  


