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Quảng Ninh, ngày 10 tháng 3 năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp năm 2022 
 

  

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm 2022 của Trường Đại học Hạ Long, Nhà 

trường thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp năm 2022 như sau: 

1. Cao đẳng chính quy 

1.1. Ngành, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển 

TT Ngành học 
Mã 

ngành 
Tổ hợp môn xét tuyển 

Mã  

tổ hợp 

Chỉ 

tiêu 

1. 1 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
6810101 

1. Văn - Sử - Địa 

2. Toán – Lý – Anh 

3. Văn – Toán - Anh 

C00 

A01 

D01 

50 

2. 1 Quản trị khách sạn 6810201 50 

3. 1 
Quản trị nhà hàng 

và dịch vụ ăn uống 
6810205 50 

4. 1 Hướng dẫn du lịch 6220103 50 

5. 1 Thanh nhạc 6210225 
Văn;  Năng khiếu 1 (Hát);  Năng 

khiếu 2 (Thẩm âm-tiết tấu) 
N00 10 

1.2. Phương thức, phạm vi tuyển sinh, thời gian xét tuyển 

1.2.1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.  

1.2.2. Phương thức tuyển sinh, ngưỡng điểm xét tuyển:  

a) Đối với ngành Thanh nhạc:  

- Xét điểm trung bình chung cả năm lớp 12 môn Ngữ văn và thi các môn năng 

khiếu (Hát, Thẩm âm-Tiết tấu).  

- Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tổ hợp 3 môn xét tuyển đã cộng 

điểm ưu tiên đạt từ 16,00 điểm trở lên; 

- Điểm trung bình các môn năng khiếu đạt từ 7,0 điểm trở lên.  

Công thức tính điểm xét tuyển:  

Điểm xét tuyển = Điểm trung bình cả năm lớp 12 môn Ngữ văn + Điểm năng 

khiếu 1 (Hát) + Điểm năng khiếu 2 (Thẩm âm – Tiết tấu) + Điểm ưu tiên (nếu có). 

b) Đối với các ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, 

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Hướng dẫn du lịch:  

- Xét điểm trung bình chung cả năm lớp 12 theo tổ hợp 3 môn xét tuyển.  
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- Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tổ hợp 3 môn xét tuyển đã cộng 

điểm ưu tiên đạt từ 16,00 điểm trở lên, áp dụng cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển. 

Công thức tính điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển = Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + 

điểm ưu tiên (nếu có). 

1.2.3. Thời gian nhận hồ sơ, xét tuyển, công bố trúng truyển và nhập học:  

Đợt xét 

tuyển 
Tiếp nhận hồ sơ Xét tuyển 

Công bố kết quả 

trúng tuyển 

Thí sinh trúng 

tuyển nhập học 

Đợt 1 

Từ ngày 10/3/2022 

đến 17h00’ ngày 

30/4/2022 

Ngày 

09/5/2022 
Ngày 10/5/2022 

Ngày 12/8/2022 

(dự kiến) 

Đợt 2 

Từ ngày 01/5/2022 

đến 17h00’ ngày 

31/5/2022 

Ngày 

08/6/2022 
Ngày 10/6/2022 

Ngày 12/8/2022 

(dự kiến) 

Đợt 3 

Từ ngày 01/6/2022 

đến 17h00’ ngày 

30/6/2022 

Ngày 

08/7/2022 
Ngày 09/7/2022 

Ngày 12/8/2022 

(dự kiến) 

Đợt 4 

Từ ngày 01/7/2022 

đến 17h00’ ngày 

31/7/2022 

Ngày 

05/8/2022 
Ngày 06/8/2022 

Ngày 12/8/2022 

(dự kiến) 

Đợt 5 

Từ ngày 01/8/2022 

đến 17h00’ ngày 

31/8/2022 

Ngày 

06/9/2022 
Ngày 07/9/2022 

Ngày 16/9/2022 

(dự kiến) 

Đợt 6 

Từ ngày 01/9/2022 

đến 17h00’ ngày 

30/9/2022 

Ngày 

07/10/2022 
Ngày 08/10/2022 

Ngày 14/10/2022 

(dự kiến) 

 (*) ĐKXT trực tuyến tại website: uhl.edu.vn 

Hồ sơ gồm (chụp để tải lên):  

(1) file ảnh trang học bạ lớp lớp 12; 

(2) file ảnh bằng tốt nghiệp THPT (chỉ với thí sinh TN trước năm 2022); 

(3) file ảnh biên lai hoặc ảnh chụp màn hình chuyển khoản lệ phí xét tuyển. 

2. TRUNG CẤP:  

2.1. Ngành, chỉ tiêu, môn thi tuyển 

STT 
Ngành/chuyên 

ngành 
Mã ngành Môn thi tuyển 

Chỉ 

tiêu 
Ghi chú 

1.  
Nghệ thuật biểu diễn 

kịch múa 
5210206 

Tiết tấu; năng khiếu 

múa; kiểm tra hình thể 
15 

Học sinh trong 

độ tuổi từ lớp 6 

đến lớp 8 2.  
Biểu diễn  nhạc cụ 

Phương Tây 
5210217 Thẩm âm – Tiết tấu 6 
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STT 
Ngành/chuyên 

ngành 
Mã ngành Môn thi tuyển 

Chỉ 

tiêu 
Ghi chú 

3.  
Biểu diễn nhạc cụ 

truyền thống 
5210216 

Thẩm âm – Tiết tấu 
9 

4.  Thanh nhạc 5210225 
Hát, Thẩm âm – Tiết 

tấu 
5 

Học sinh đang 

theo học từ lớp 

9 trở lên 

5.  Hội họa 5210103 Hình họa 15 

Học sinh đang 

theo học từ lớp 

6 trở lên 

2.2. Phương thức, phạm vi tuyển sinh, thời gian thi tuyển 

2.2.1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

2.2.2. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển   

2.2.3. Thời gian nhận hồ sơ, thi tuyển, công bố trúng truyển và nhập học 

Đợt xét 

tuyển 
Tiếp nhận hồ sơ 

Thời gian 

thi tuyển 

Công bố kết 

quả trúng 

tuyển 

Thí sinh trúng 

tuyển nhập học 

Đợt 1 

Từ ngày 01/6/2022 

đến 17h00’ ngày 

30/6/2022 

Ngày 

11/7/2022 

Ngày 

12/7/2022 

Ngày 12/8/2022 

(dự kiến) 

Đợt 2 

Từ ngày 01/7/2022 

đến 17h00’ ngày 

31/7/2022 

Ngày 

05/8/2022 

Ngày 

06/8/2022 

Ngày 12/8/2022 

(dự kiến) 

Đợt 3 

Từ ngày 01/8/2022 

đến 17h00’ ngày 

31/8/2022 

Ngày 

05/9/2022 

Ngày 

06/9/2022 

Ngày 12/9/2022 

(dự kiến) 

   Hồ sơ gồm:  

(1) Phiếu đăng ký xét tuyển (Biểu 5, tải tại website:uhl.edu.vn); 

(2) Lệ phí thi tuyển: 300.000đ/ hồ sơ. 

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường theo địa chỉ: 

 Phòng Đào tạo - Trường Đại học Hạ Long, Cơ sở 2, số 58 Nguyễn Văn Cừ, 

phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Số điện thoại: 0912.388.809 

(Cô Thảo). 
Nơi nhận: 
- CT HĐT, BGH (để b/c);   

- Các đơn vị thuộc trường; 

- Lưu:  VT, ĐT.   

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thu Giang 
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