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THÔNG BÁO
Về việc xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào các ngành trình độ đại học,
ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2021
Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học;
tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;
Thực hiện nội dung Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14 tháng 4
năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ
đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;
Trường Đại học Hạ Long thông báo xét tuyển thẳng vào các ngành trình
độ đại học, ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2021
như sau:
1. XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
1.1. Đối tượng và điều kiện xét tuyển thẳng:
Trường Đại học Hạ Long xét tuyển thẳng vào các ngành trình độ đại học,
ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng đối với thí sinh tốt nghiệp trung học
phổ thông và đạt một trong các thành tích sau:
- Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế
năm 2019, 2020, 2021 các môn Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học hoặc Tin
học; Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế
năm 2019, 2020, 2021;
- Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia
năm 2019, 2020, 2021 các môn Tin học, Sinh học, Tiếng Anh, Tiếng Trung
Quốc. Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp
quốc gia năm 2019, 2020, 2021 được xét tuyển vào ngành phù hợp với môn thi
hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải;
- Thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại Trường Đại học Hạ
Long: Hiệu trưởng căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả
kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt quy định tại Điều 6 Thông tư số
30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 quy định về quản lý người nước ngoài học tập
tại Việt Nam của Bộ trưởng Bộ GDĐT để xem xét quyết định cho vào học;
- Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN,
cuộc thi tay nghề quốc tế, nếu có bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp
trung cấp, đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT được
tuyển thẳng vào trường để học ngành, nghề phù hợp với nghề đã đạt giải;
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- Thí sinh có bằng trung cấp ngành sư phạm loại giỏi trở lên hoặc có
bằng trung cấp ngành sư phạm loại khá có ít nhất 02 năm làm việc theo chuyên
ngành hoặc nghề đã được đào tạo được xét tuyển thẳng vào ngành Giáo dục
Mầm non trình độ cao đẳng.
1.2. Ngành đăng ký xét tuyển thẳng
Trình
Đối tượng
độ

Ngành xét tuyển thẳng

(1) Thí sinh tham dự kỳ thi chọn
đội tuyển quốc gia dự thi Olympic
quốc tế, trong đội tuyển quốc gia
dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật
quốc tế hoặc thí sinh đoạt giải
Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa
học, kỹ thuật cấp quốc gia năm
2019, 2020, 2021.

Đại
học

(2) Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba
trong kỳ thi chọn học sinh giỏi
quốc gia năm 2019, 2020, 2021
môn Tin học.

Đại
học

- Khoa học máy tính

(3) Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba
trong kỳ thi chọn học sinh giỏi
quốc gia năm 2019, 2020, 2021
môn Sinh học.

Đại
học

- Nuôi trồng thủy sản

(4) Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba
trong kỳ thi chọn học sinh giỏi
quốc gia năm 2019, 2020, 2021
môn Tiếng Anh.

Đại
học

- Ngôn ngữ Anh

(5) Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba
trong kỳ thi chọn học sinh giỏi
quốc gia năm 2019, 2020, 2021
môn Tiếng Trung Quốc.

Đại
học

- Ngôn ngữ Trung Quốc

Đại
học

- Khoa học máy tính;
- Quản lý tài nguyên và môi trường;
- Nuôi trồng thủy sản;
- Quản lý văn hóa;
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
- Quản trị khách sạn;
- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống;
- Ngôn ngữ Anh;
- Ngôn ngữ Trung Quốc;
- Ngôn ngữ Nhật;
- Ngôn ngữ Hàn Quốc.

(6) Thí sinh là người nước ngoài,
có nguyện vọng học tại Trường Đại
học Hạ Long, có kết quả học tập
THPT (bảng điểm), kết quả kiểm
tra kiến thức và năng lực Tiếng
Việt theo quy định hiện hành.

- Khoa học máy tính;
- Quản lý tài nguyên và môi trường;
- Nuôi trồng thủy sản.
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- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

(7) Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba
tại các kỳ thi tay nghề khu vực
ASEAN, cuộc thi tay nghề quốc tế
thuộc lĩnh vực du lịch

Đại
học

- Quản trị khách sạn

(8) Thí sinh có bằng trung cấp
ngành sư phạm loại giỏi trở lên
hoặc có bằng trung cấp ngành sư
phạm loại khá có ít nhất 02 năm
làm việc theo chuyên ngành hoặc
nghề đã được đào tạo.

Cao
đẳng

Giáo dục Mầm non

- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn
uống

1.3. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng: Trường không giới hạn chỉ tiêu
1.4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng
Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng làm một bộ hồ sơ gửi về Sở Giáo dục và
Đào tạo trước ngày 30/5/2021. Hồ sơ gồm:
(1) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo Phụ lục 3 Công văn số
1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
(2) Ít nhất một trong các bản photocopy sau: Giấy chứng nhận là thành
viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; Giấy chứng
nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên
trong danh sách của Bộ GD&ĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học
sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc
gia; Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN, cuộc thi tay
nghề quốc tế; Giấy chứng nhận thuộc đối tượng xét tuyển thẳng khác;
(3) 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại
của thí sinh;
(4) 02 ảnh chân dung cỡ 4x6;
(5) Lệ phí xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC
2.1. Đối tượng và điều kiện ưu tiên xét tuyển:
Trường Đại học Hạ Long ưu tiên xét tuyển vào đại học đối với các thí sinh
không sử dụng quyền xét tuyển thẳng nếu có kết quả thi THPT năm 2021 theo tổ
hợp môn đăng ký xét tuyển, đáp ứng Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của
Trường Đại học Hạ Long, gồm:
- Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia
năm 2019, 2020, 2021 các môn Tin học, Sinh học, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc.
- Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp
quốc gia năm 2019, 2020, 2021;
- Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN,
cuộc thi tay nghề quốc tế.
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2.2. Ngành đăng ký ưu tiên xét tuyển
Trình
Đối tượng
Ngành ưu tiên xét tuyển
độ
(1) Thí sinh đoạt giải Nhất,
Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học
- Quản lý tài nguyên và môi trường;
sinh giỏi quốc gia năm 2019,
- Nuôi trồng thủy sản;
2020, 2021 môn Tin học hoặc Đại
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong học
- Quản trị khách sạn;
Cuộc thi khoa học, kỹ thuật
- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống;
cấp quốc gia năm 2019, 2020,
2021.
(2) Thí sinh đoạt giải Nhất,
Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học Đại
- Quản lý tài nguyên và môi trường.
sinh giỏi quốc gia năm 2019,
học
2020, 2021 môn Sinh học.
- Quản lý văn hóa;
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
(3) Thí sinh đoạt giải Nhất,
- Quản trị khách sạn;
Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học Đại
- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống;
sinh giỏi quốc gia năm 2019,
học
- Ngôn ngữ Trung Quốc;
2020, 2021 môn Tiếng Anh.
- Ngôn ngữ Nhật;
- Ngôn ngữ Hàn Quốc.
- Quản lý văn hóa;
(4) Thí sinh đoạt giải Nhất,
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học
- Quản trị khách sạn;
Đại
sinh giỏi quốc gia năm 2019,
- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống;
học
2020, 2021 môn Tiếng Trung
- Ngôn ngữ Anh;
Quốc.
- Ngôn ngữ Nhật;
- Ngôn ngữ Hàn Quốc.
(5) Thí sinh đoạt giải Nhất,
- Quản lý văn hóa;
Nhì, Ba tại các kỳ thi tay nghề
- Ngôn ngữ Anh;
Đại
khu vực ASEAN, cuộc thi tay
- Ngôn ngữ Trung Quốc;
học
nghề quốc tế thuộc lĩnh vực
- Ngôn ngữ Nhật;
du lịch.
- Ngôn ngữ Hàn Quốc.
2.3. Chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển: Trường không giới hạn chỉ tiêu
2.4. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển
Thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển làm một bộ hồ sơ gửi về Sở Giáo dục và
Đào tạo trước ngày 30/5/2021. Hồ sơ gồm:
(1) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo Phụ lục 5 Công văn số
1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
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(2) 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; Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN, cuộc thi
tay nghề quốc tế;
(3) 01 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại
của thí sinh;
(4) Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ghi chú: Mức điểm ưu tiên theo môn đoạt giải được quy định như sau:
(Nếu đạt nhiều giải cùng một môn/lĩnh vực thì chỉ được hưởng một tiêu chuẩn
cộng điểm cao nhất. Thí sinh đoạt giải Nhất : Cộng 3,0 điểm; Thí sinh đoạt giải
Nhì: Cộng 2,0 điểm; + Thí sinh đoạt giải Ba : Cộng 1,0 điểm).
3. XÁC NHẬN NHẬP HỌC
3.1. Thời gian công bố kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Trước
17 giờ 00 ngày 28/7/2021.
3.2. Các thí sinh được tuyển thẳng theo công bố của Trường Đại học Hạ
Long phải nộp Giấy chứng nhận đoạt giải (bản chính) và kết quả điểm thi THPT
2021 để xác nhận việc nhập học về Trường trước 17 giờ 00 ngày 10/8/2021.
3.3. Chỉ có các thí sinh trúng tuyển và đã nộp Giấy chứng nhận đoạt giải,
kết quả điểm thi THPT 2021 mới được Nhà trường gửi Giấy báo nhập học.
3.4. Các thí sinh không nộp Giấy chứng nhận đoạt giải, coi như không có
nguyện vọng học tại Trường Đại học Hạ Long và sẽ không được gọi nhập học.
3.5. Hình thức nộp Giấy chứng nhận đoạt giải: Thí sinh có thể nộp trực tiếp
tại Trường Đại học Hạ Long hoặc nộp qua đường chuyển phát nhanh theo các địa
chỉ dưới đây: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Hạ Long, số 258, Bạch Đằng,
Phường Nam Khê, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 088.688.98.98
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng, các PHT;
- Các đơn vị thuộc trường;
- Lưu: VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Thị Thu Giang

