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

  Số  579/TB-ĐHTN-ĐTĐH        Đắk Lắk, ngày  23  tháng  3  năm 2018 

THÔNG BÁO 
Về điều kiện, chỉ tiêu xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 

vào đại học hệ chính quy năm 2018 
 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành 

đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 

số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 và Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 

01/3/2018 về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ 

chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành 

kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT, Trường Đại học Tây Nguyên quy định điều 

kiện, chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2018 như 

sau: 

1. Đối tượng và điều kiện xét tuyển thẳng: 

a) Đối tượng được quy định tại các Điểm a, b, d, đ, g, h, k, Khoản 2, Điều 7 của 

Quy chế tuyển sinh: Thực hiện theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

b) Đối tượng được quy định tại Điểm c Khoản 2, Điều 7: Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển tham dự Cuộc thi sáng 

tạo khoa học, kĩ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào đại học theo 

ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh.  

Tại Điểm e Khoản 2, Điều 7: Thí sinh đoạt giải Kỳ thi chọn lọc học sinh giỏi quốc 

gia, Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia thì căn cứ vào môn thi học sinh giỏi hoặc dự án, 

đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải để xét tuyển thẳng vào các 

ngành trình độ đại học. 

Tại Điểm l, Khoản 2, Điều 7: Người đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi 

tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế, nếu có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông 

hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa 

trung học phổ thông theo quy định của pháp luật thì được tuyển thẳng vào trường để học 

ngành, nghề phù hợp với nghề đã đạt giải. Cụ thể như sau: 

TT 

Tên môn thi học sinh giỏi hoặc dự 

án, đề tài nghiên cứu khoa học 

kỹ thuật, cuộc thi tay nghề 

ASEAN và quốc tế 

Tên ngành đào tạo 
Mã 

ngành 
Ghi chú 

1 Toán Sư phạm Toán học 7140209  

2 Vật lí Sư phạm Vật lí 7140211  

3 Hóa học Sư phạm Hóa học 7140212  

4 Sinh học 

Sư phạm Sinh học 7140213  

Sinh học 7420101  

Công nghệ sinh học 7420201  
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TT 

Tên môn thi học sinh giỏi hoặc dự 

án, đề tài nghiên cứu khoa học 

kỹ thuật, cuộc thi tay nghề 

ASEAN và quốc tế 

Tên ngành đào tạo 
Mã 

ngành 
Ghi chú 

Y đa khoa 7720101 

Chỉ xét thí sinh  

đạt giải nhì thi học 

sinh giỏi quốc gia 

trở lên 

Điều dưỡng 7720301  

Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601  

Khoa học cây trồng 7620110  

Chăn nuôi 7620105  

Thú y 7640101  

Lâm sinh 7620205  

Quản lý tài nguyên rừng 7620211  

5 Ngữ văn 
Sư phạm Ngữ văn 7140217  

Văn học 7229030  

6 Tin học Công nghệ thông tin 7480201  

7 Tiếng Anh 
Sư phạm Tiếng Anh 7140231  

Ngôn ngữ Anh 7220201  

c) Đối tượng quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7: 

- Đối tượng áp dụng: Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và 

tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo 

hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị 

quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình 

hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-

TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách 

trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư 

cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ 

giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít 

người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên 

giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ. 

- Điều kiện về học lực: 

+ Đối với ngành Y đa khoa: thí sinh phải đạt xếp loại học lực các năm lớp 

10,11,12 đạt loại Giỏi và đã tốt nghiệp trung học. 

+ Các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Sư phạm: Toán, Vật lý, Hóa 

học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiểu học (chuyên ngành Giáo dục Tiểu học): xếp 

loại học lực các năm lớp 10,11,12 đạt loại Khá và đã tốt nghiệp trung học. 

+ Ngành Giáo dục Tiểu học (chuyên ngành Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jrai) và các 

ngành trình độ đại học khác: Đã tốt nghiệp trung học. 

Những thí sinh quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7, nếu trúng tuyển phải học bổ 

sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học chính thức theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 
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2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển: Đối tượng ưu tiên xét tuyển được quy định tại Khoản 3, 

Điều 7 của Quy chế tuyển sinh hệ chính quy hiện hành. 

3. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:  Nhà trường xét tuyển theo ngành, số 

lượng tuyển không quá 10% chỉ tiêu quy định; nguyên tắc xét tuyển từ cao xuống thấp 

đến khi hết chỉ tiêu. 

4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển 

a. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng: 

Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển làm một bộ hồ sơ 

gửi về sở GD-ĐT trước ngày 20/5/2018 

- Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, 
e, l, Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh gồm:  

+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 3);  

+ Ít nhất một trong các bản photocopy sau: 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 chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt 

giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục 

thể thao, năng khiếu nghệ thuật; Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực 

ASEAN và thi tay nghề quốc tế 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. 

- Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại điểm i, khoản 2, 

Điều 7 của Quy chế tuyển sinh gồm:  

+  Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 4); 

+  Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT; 

+  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 photocopy hộ khẩu thường trú. 

b. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển 

Thí sinh thuộc diện quy định tại các điểm a, b, c, Khoản 3, Điều 7 của Quy chế 

tuyển sinh nếu không sử dụng quyền xét tuyển thẳng thì phải ĐKDT theo quy định và phải 

nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển tại sở GDĐT trước ngày 20/5/2018. Hồ sơ đăng ký ưu 

tiên xét tuyển gồm:  
+  Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (Phụ lục 5);  

+ Ít nhất một trong các bản photocopy sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi 

chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, 

quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật, 

Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế. 

5. Lệ phí xét tuyển: 

Lệ phí đăng ký xét tuyển thẳng và  ưu tiên xét tuyển thẳng: Theo Quy định tại 

Thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Tài chính. 
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Lưu ý chung:  

- Mỗi thí sinh chỉ nộp một bộ hồ sơ hoặc đăng ký xét tuyển thẳng hoặc đăng ký 

ưu tiên xét tuyển. Thí sinh nộp nhiều hồ sơ coi như không hợp lệ. 

- Sau khi có thông báo trúng tuyển của trường, thí sinh phải nộp bản chính giấy 

chứng nhận đoạt giải để xác nhận nhập học trong thời gian quy định (thời gian tính theo dấu 

bưu điện nếu nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh).  

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ với Phòng Đào tạo đại học, Trường Đại 

học Tây Nguyên, số 567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại 

0262.3.853.507; 0262.3.825.957; 0262.3.860.775. Website: http://ttn.edu.vn. 

 

                     HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận: 
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo); (Đã ký) 
- Các Sở GD&ĐT (để phối hợp);     
- Lưu: VT, ĐTĐH.      PGS. TS. Nguyễn Tấn Vui 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG 

VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2018 
(Sử dụng cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại 

Các điểm a, b, c, d, đ, e, l, Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh) 

 

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. Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi) 

4. Số báo danh (trong Kỳ thi THPT quốc gia) 

5. Điện thoại (như hồ sơ đăng ký dự thi):................................. Email: .........................................  

6. Nơi sinh (tỉnh, thành phố): ........................................................................................................   

7. Năm tốt nghiệp THPT: ........................................  

8. Năm đoạt giải: ..............................  

9. Môn đoạt giải, loại giải, huy chương 

 

 Môn đoạt giải Loại giải, loại huy chương 

10. Trong đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2017 môn: ............................................   
11. Đăng ký xét tuyển thẳng vào trường/ngành học: 

Số TT 
Mã trường 

(chữ in hoa) 
Mã ngành Tên ngành 

1    
2    
3    
4    

…    

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

nhiệm. 

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp Ngày……tháng……..năm 2018 
12 trường…………………………………đã khai Chữ ký của thí sinh 
đúng sự thật. 
 Ngày…….tháng……..năm 2018 
 Hiệu trưởng 
 (Ký tên, đóng dấu) 
  

Phụ lục 3 

 

      

            

 

Ảnh 4x6 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG 

VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2018 
(Sử dụng cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại 

điểm i, Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh) 

 

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. Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi) 

4. Số báo danh (trong Kỳ thi THPT quốc gia) 

5. Điện thoại (như hồ sơ đăng ký dự thi):................................. Email: .........................................  

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

 .....................................................................................................................................................  

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

8. Nơi học THPT hoặc tương đương: 

- Năm lớp 10: ......................................................................................................................  

- Năm lớp 11: ......................................................................................................................  

- Năm lớp 12: ......................................................................................................................  

9. Năm tốt nghiệp THPT: .........................  

10. Học lực: Năm lớp 10:………………; Năm lớp 11:……………; Năm lớp 12:…………… 
11. Đăng ký xét tuyển thẳng vào trường/ngành học: 

Số TT 
Mã trường 

(chữ in hoa) 
Mã ngành Tên ngành 

1    
2    
3    
4    

…    

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

nhiệm. 

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp Ngày……tháng……..năm 2018 
12 trường…………………………………đã khai Chữ ký của thí sinh 
đúng sự thật. 
 Ngày…….tháng……..năm 2018 
 Hiệu trưởng 
 (Ký tên, đóng dấu) 
 

 

      

            

 

Ảnh 4x6 

        

Phụ lục 4 
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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN 

VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2018 

 

 

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. Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi) 

4. Số báo danh (trong Kỳ thi THPT quốc gia) 

5. Điện thoại (như hồ sơ đăng ký dự thi):................................. Email: .........................................  

6. Nơi sinh (tỉnh, thành phố): ........................................................................................................   

7.: Môn đoạt giải: .......................................... Loại giải, huy chương: .......................................  

8. Năm đoạt giải: ..............................  

9. Năm tốt nghiệp THPT: ......................................................  

10. Đăng ký ưu tiên xét tuyển (Như hồ sơ đăng ký dự thi): 

Số TT 
Mã trường 

(chữ in hoa) 
1  
2  
3  
4  

…  

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách 
nhiệm. 

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp Ngày……tháng……..năm 2018 
12 trường…………………………………đã khai Chữ ký của thí sinh 
đúng sự thật. 
 Ngày…….tháng……..năm 2018 
 Hiệu trưởng 
 (Ký tên, đóng dấu) 
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