
       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Số:   1890/TB-ĐHTN-ĐTĐH Đắk Lắk, ngày  29 tháng 8 năm 2017 

 

THÔNG BÁO 
Về việc tuyển sinh hệ cao đẳng đợt 2 năm 2017 

 

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 về việc Quy định quy 

chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng của Bộ Lao 

động – Thương binh & Xã hội và kết quả tuyển sinh hệ cao đẳng đợt 1, Trường Đại học 

Tây Nguyên thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng đợt 2 như sau: 

1. Ngành và tổ hợp xét tuyển: 

TT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu 
Mức điểm 

nhận hồ sơ 

1  Quản trị  kinh doanh 6340114 
A00: Toán, Vật lí, Hóa học; 

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. 
15 10.0 

2 Kế toán 6340301 
A00: Toán, Vật lí, Hóa học; 

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. 
15 10.0 

3 Chăn nuôi 6620118 

A02: Toán, Vật lí, Sinh học; 

B00: Toán, Hóa học, Sinh học; 

D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh. 

40 10.0 

4 Khoa học cây trồng 6620108 

A02: Toán, Vật lí, Sinh học; 

B00: Toán, Hóa học, Sinh học; 

D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh. 

40 10.0 

5 Lâm sinh 6620202 

A02: Toán, Vật lí, Sinh học; 

B00: Toán, Hóa học, Sinh học; 

D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh. 

40 10.0 

6 Quản lí đất đai 6850102 

A00: Toán, Vật lí, Hóa học; 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 

A02: Toán, Vật lí, Sinh học. 

40 10.0 

Mức điểm nhận hồ sơ ở trên là tổng điểm thi của các môn theo tổ hợp xét tuyển, 

không tính điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng. 

3. Hồ sơ xét tuyển gồm: 

- Đơn xét tuyển vào cao đẳng (theo mẫu đính kèm). 

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017. 

- Lệ phí: 30.000đ / 1 nguyện vọng. 

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 04 nguyện vọng, 

4. Phương thức xét tuyển:  

- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển cao đẳng dựa trên kết quả thi THPT quốc 

gia năm 2017 của thí sinh. 

  



- Điểm xét tuyển (ĐXT) được tính theo công thức:  

ĐXT = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3) + Điểm khu vực + Điểm ưu 

tiên (nếu có). 

 - Cách thức xét tuyển: Các nguyện vọng có mức ưu tiên như nhau, Nhà trường xét 

tuyển theo ĐTX từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu, đối với các thí sinh có điểm bằng 

nhau sẽ ưu tiên thí sinh có thứ tự nguyện vọng nhỏ hơn. Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 01 

nguyện vọng duy nhất. 

5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: 

5.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 30/8/2017 đến hết ngày 14/9/2017. 

5.2. Nơi nhận hồ sơ: Thí sinh có thể nộp đơn xét tuyển qua đường bưu điện hoặc 

nộp trực tiếp tại Trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Tây 

Nguyên, số 567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Thông tin chi tiết, xin liên hệ số điện thoại: 0262 3853 507 hoặc theo dõi thông tin 

trên website: http://ttn.edu.vn.   

 HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận: 
- Website Trường; (Đã ký) 

- Lưu: VT, ĐTĐH.  

 PGS. TS. Nguyễn Tấn Vui 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG NĂM 2017 

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tây Nguyên 
 

Họ và tên thí sinh: ..................................................... Ngày sinh: .............................  

Số báo danh: ............................................... Đối tượng: .............. Khu vực: ..............  

Mã đăng ký xét tuyển:               

(Là 12 số dưới mã vạch) 

Đăng ký xét tuyển vào: 

Nguyện vọng 1: 

Tổ hợp xét tuyển: ............... Tổng điểm: .................... đ 

Môn:……… /……… đ ;      Môn:……… /………đ;       Môn:……… /……… đ 

Ngành xét tuyển: ....................................................... Mã ngành: .........................  

Nguyện vọng 2: 

Tổ hợp xét tuyển: ............... Tổng điểm: .................... đ 

Môn:……… /……… đ ;      Môn:……… /………đ;       Môn:……… /……… đ 

Ngành xét tuyển: ....................................................... Mã ngành: .........................  

Nguyện vọng 3: 

Tổ hợp xét tuyển: ............... Tổng điểm: .................... đ 

Môn:……… /……… đ ;      Môn:……… /………đ;       Môn:……… /……… đ 

Ngành xét tuyển: ....................................................... Mã ngành: .........................  

Nguyện vọng 4: 

Tổ hợp xét tuyển: ............... Tổng điểm: .................... đ 

Môn:……… /……… đ ;      Môn:……… /………đ;       Môn:……… /……… đ 

Ngành xét tuyển: ....................................................... Mã ngành: .........................  

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

 .................................................................................. Điện thoại: ........................  

Tôi xin cam đoan những thông tin trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu 
hoàn toàn trách nhiệm. 
 ………, ngày….. tháng … năm 2017 

 Thí sinh (ký và ghi rõ họ tên) 


