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S6: JWS /TB-DHTV Tra Vinh, ngayCtflhdng £nam 2021
THONG BAO

Ve vice tuyen sinh lien thong he chinh quy tlao tao trinh do dai hoc, 
trinh do cao dang nganh Giao due mam non

Can cu Quy it dinh so 18/2017/QD - TTg ngdy 31 thdng 5 ndm 2017 cua Thu tudng 
Chinh phu quy dinh vi lien thong giua trinh do trung cdp, trinh do cao ddng vai trinh do 
dai hoc;

r ^ r 0Can cu De an tuyen sinh cua Truang Dai hoc Tra Vinh;
Hieu truang truang Dai hoc Tra Vinh thong bao tuyln sinh lien thong he chinh quy 

voi noi dung cu the nhu sau:
I. Boi tuong tuyln sinh

1) Tuyen sinh ddo tgo lien thong trinh do Cao ddng nganh Giao due mini 
Ngudi co bang t6t nghi?p trinh do trung clp (TC) nhom nganh dao tao giao vien va

bang t6t nghiep trung hoc ph6 thong (THPT); ngubi co bang t6t nghiep trinh do TC nhom 
nganh dao tao giao vien nhung chua co bang t6t nghiep THPT phai hoc va thi dat yeu cku 
du kh6i Juong kiln thuc van hoa THPT theo quy dinh cua Luat Giao due va cac van ban 
hubng dan thi hanh.

2) Tuyin sinh ddo tao lien thong trinh do Dai hoc ddi voi ngirdi co bdng Trung cap, 
Cao ddng

Ngubi co bang tbt nghiep trinh do trung clp (TC) va bang tdt nghiep THPT; ngubi co 
bang tbt nghiep trinh do trung clp nhung chua co bang tbt nghiep THPT phai hoc va thi dat 
yeu cau dii khbi luong kiln thuc van hoa THPT theo quy dinh cua Luat Giao due va cac van 
ban hubng din thi hanh; ngubi co bang tot nghiep trinh do CD trb len.

3) Tuyen sinh ddo tao trinh do Dai hoc ddi v&i ngudi co bang tdt nghiep Dai hoc trd' 
len (VB2)

non

- Dao tao trinh do DH nhom nganh dao tao giao vien: Thi sinh tbt nghiep DH nhom 
nganh dao tao giao vien.

- Dao tao trinh do DH cac nganh thubc nhom nganh sue khoe co cap chung chi hanh 
nghe (Y khoa, Duqc hoc, Dieu duang, Ky thuqt xet nghiem y hoc) chi tuyen sinh dao tao dbi 
voi ngubi co bang tbt nghiep trinh do DH trb len thubc nhom nganh sue khoe. Dbi voi 
nganh Y khoa chi tuyln cac thi sinh da tbt nghiep dai hoc cac nganh Y hoc du phbng, Y hoc 
cb truyen.

- Dao tao trinh do DH cac nganh con lai: Thi sinh co bang tbt nghiep DH.
II. Thong tin nganh, ma trirbng, ma nganh va to hop xet tuyln

Thi sinh xem b bang dinh kern.
HI. Nguong dam bao chit luong dlu vao (Ngubng DBCL)

Thi sinh cb nguyen vong xet tuyln lien thong tu trinh do trung dp, cao ding, dai hoc trb 
len phai dat mot trong cac tieu chi cua Ngubng DBCL (con gqi Id diem sdn, Id dieu kien can 
de thi sinh nop ho sa ddng ky xet tuyen vdo truang) tuong ung voi nganh xet tuyln sau day:

NGUONG DAM BAO CHAT LUONG DAU VAO 
(Di£u kien n6p ho so' tham gia xet tuyen)

- Xet myen sir dung kel qua cua ky thi tot nghiep THPT ndm 2021: 
Nguong DBCL duoc truang cong bo sau khi co ket qua cua ky

NGANH XET HlNHTHUC 
TUYEN LIEN THONG

GHITT
CHI)

Cao dang 
Giao due mam1 TC-CD thi.non

- Xet tuyen sir dung ket qua hoc tap THPT. Bilm bai thi/mon xet



NGANH XET 
TUYEN

HINH XHlTC 
LIEN THONG

NGlTONG DAM BAO chAt Ll/ONG DAU vAo 
(Dieu kien nop ho so' tham gia xet tuyin)

GHITT CHU
tuyen hoac di4m trung binh cpng cac bai thi/mon xet tuydn t6i
thilu la 6,5 tra len.
- Xet tuyen dua tren ket qua hoc tap torn khoa: xep loai t6t 
nghiep TC nganh sir pham loai Kha tra len.

TC-DH 
CD-DH 
DH-DH 

(van bang 2)

- Hoc lire lop 12 dat loai Gioi;
- Dilm trung binh chung cac mon van hoa THPT dat tu 8,0 trd

Cac nganh 
dao tao giao 
vien

2
len;
- T6t nghiep THPT loai Gioi;
- Hoc lire lop 12 dat loai Kha va co 3 nam kinh nghiem cong 
tac dung voi chuyen mon dao tao;
- Tot nghiep trinh dp TC/CD/DH dat loai Gioi (xet tuyin nganh Y 
khoa, Dupe hoc chi sir dung bang DH);
- T6t nghiep trinh dp TC/CD/DH dat loai Kha (xdt tuyin nganh Y 
khoa, Dupe hoc chi sir dung bang DH) va co 3 nam kinh nghiem 
cong tac dung voi chuyen mon dao tao.

Y khoa, Dupe DH-DH 
(van bang 2)3 hoc

- Hoc luc lop 12 dpt loai Kha;
- Diem trung binh chung cac mon van hoa THPT dpt tir 6,5 trd

Ky thuat xet 
nghiem y hoc, 
Dieu du&ng

len;DH-DH 
(van bang 2) - Tot nghiep THPT loai Kha;

- Hoc luc lop 12 dpt loai Trung binh va co 5 nam kinh nghiem 
cong tac dung vdi chuyen mon dao tao;
- T6t nghiep trinh dp TC/CD dat loai Kha trd len.
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TC-DH 
CD-DH 
DH-DH 

(van bang 2)

Cac nganh 
con lai Tdt nghiep TC/CD/DH5

+ Rieng d6i voi nhom nganh dao tao giao vien, viec dao tao lien thong cho ngirdi da 
diroc tuyen sinh hoac da tot nghiep nganh dao tao giao vien trade ngay ban hanh Thong tu 
09/2019/TT-BGDDT (07/5/2020) de dat trinh do chuan theo quy dinh tai Dik 72, Luat 
Giao due nam 2019 thi nguong dam bao chat luong dau vao duoc ap dung la tot nghiep 
trinh dp TC/CB/DH dat loai Kha trd len hoac co 3 nam kinh nghiem cong tac dung vdi 
chuyen mon dao tao.
IV. Phiro’ng thde tuyen sinh

Trudng to chuc tuyen sinh bang hinh thuc xet tuyen. Thi sinh sau khi dat nguong BBCL 
dk vao, tham gia xet tuyin bang each lira chon mot hoac nhilu phuong thuc cua nganh 
tuong ung:

1) Phitffng thitc 1 (PT1): Xet tuyin sft dung kit qua cua ky thi tit nghiep THPT nam 2021
Trudng xet tuyen sd dung ket qua ky thi tot nghiep THPT nam 2021, xet theo to hop 

mon cua tung nganh.
Phuong thuc 1 ap dung cho tat ca cac nganh xet tuyen lien thong.

2) Phuong thuc 2 (PT2): Xet tuyin sit dung kit qua hoc tap THPT
Ap dung cho viec xet tuyen dao tao trinh dp CD nganh Giao due mam non va trinh 

dp BH cho ngudi cd bang tdt nghiep DH trd len (thi sinhxem a Danh muc nganh dinh kem). 
Trudng sir dung diem trung binh chung (diem tong ket) nam hoc Idp 12 cua tirng mon hoc 
trong td hop mdn xet tuyin.

3) Phumig thitc 3 (PT3): Xet tuyin dua tren kit qua hoc tap todn khda
Ap dung cho viec xet tuyin dao tao trinh dp BH cac nganh tuyin sinh (thi sinh xem a 

Danh muc nganh dinh kem) cho ngudi cd bang tdt nghiep TC, CD va ngudi cd bang tdt 
nghiep BH trd len.

DXT dupe tinh theo thang dilm 10 cpng vdi dilm uu tien ddi tupng, khu vuc theo quy dmh 
Quy chi tuyin sinh hien hanh va dupe lam trdn din hai chu sd thap phan.

*
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V. Chi'nh sach iru tien, nguyen die xet tuyln
Truong thyc hien chi'nh sach uu tien, khung dilm uu tien trong tuyln sinh va nguyen tSc 

xet tuyen theo quy dinh cua quy che tuyen sinh hien hanh va Be an tuyen sinh.
VI. Ho so dang ky xet tuyen

Be xet tuyen dot 1, thi sinh thuc hien ho so dang ky xet tuyin (BKXT) theo phuong thuc 
ma thi sinh lua chon nhu sau:

1 Phuong thuc 1: Xet tuyen su dyng kit qua k^ thi t6t nghiep THPT nam 2021
• Bl: Thi sinh nop h6 so dang ky du thi kem le phi theo quy dinh cua So giao due 

va dao tao (gdn v&i nai thi sinh a). Trong h6 so BKXT co ghi nguyen vong xet tuyln vao 
nganh va truong Bai hoc Tra Vinh.

• B2: Thi sinh du thi tai dia diem ghi trong Giay bao du thi do So GBBT (noi thi 
sinh nop ho so du thi) phat hanh.

• B3: Khi co thong bao ve diem tuyen, thi sinh lam ho so gui ve truong theo muc
2 (trie Phieu dang ky du tuyen) cung ban chinh Gily chung nhan ket qua thi. Hoi d6ng 

tuyln sinh chi gui thong bao thi sinh trung tuyln nhaj3 hoc khi thi sinh da dap ung du cac 
dieu kien trung tuyen theo quy dinh cua Quy che tuyln sinh va quy dinh cua truong {dqt 
nguang dam bao chat luqng theo quy chi va muc diim xet tuyin cua truong).

2) Phuong thuc 2 va 3: Ho so1 gdm co
+ Phieu dang ky du tuyen (ghi day du cac thong tin trong phieu DKDT);
+ Ban sao hop le: Gidy chung minh nhan dan, Gidy khai sinh, ho khau thudng tru.
+ Ban sao hop le bang tot nghiep va hoc ba THPT.
+ Ban sao hop le cac minh chung qua trinh cong tac dl xac dinh tham nien chuyen 

mon, xac dinh nguong BBCL dau vao doi voi thi sinh dat tieu chi gan voi kinh nghiem 
cong tac (Quyet dinh tuyen dung, Hop dong lao dong hoac Xac nhan cua co quan dang 
cong tac ....);

+ 02 Ban sao hop le Bang dilm toan khoa va Bang t6t nghiep trinh do TC/CB/BH;
+ Quyet dinh cu di hpc cua co quan, don vi noi thi sinh trung tuyen dang cong tac;
+ Cac minh chung de dupe hudng chi dp uu tien (nlu co);
+ 04 anh mau (chup theo kilu CMNB) co 4x6 cm, co ghi ro hp, ten, ngay thang nam 

sinh cua thi sinh d mat sau anh (khong ke anh da dan vao phieu du tuyen);
+ 02 bi thu co dan tern va ghi ro hp ten, dia chi lien lac cua ngudi dang ky xet tuyln, 

dien thoai, dia chi email (niu co). Truong hop ngudi nhan khong phai la thi sinh thi ghi ro 
tren bi thu “Nhd chuyln cho..
* Thi sinh luu v:

- Thi sinh chiu trdch nhiem ve tinh xac thuc cua cac thong tin ve ho so dang ky du tuyen.
- Khi nhqp hoc va trong qua trinh hoc tai truong, nhd truong td chuc thanh tra, kiim tra 

ho so va ket qua thi cua thi sinh theo quy dinh. Trong truong hop thi sinh da trung tuyen va 
nhqp hoc nhung bi phat hien co hanh vi gian Ian hoac lien quan true tiep den gian Ian trong 
qua trinh thi, tuyen sinh co the bi buoc thoi hoc, cam du tuyen vao truong trong nhung nam 
tiep theo.

- Khi xet duyet ho so, tiiy theo giay to minh chung thi sinh da nop, nhd truong sc de nghi 
thi sinh bo sung them (neu can).

- Ho so nop roi se khong hoan tra (ke cd le phi),
VI. Le phi ho so va xet tuyen:

Ap dung cho thi sinh lua chon phuong thuc xet tuyen 2 va 3:
❖ Le phi Ho so: 60.000d/hd so/thi sinh.
♦> Le phi xet tuyen: 200.000d/hd so/thi sinh.
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ATo chuc tuyen sinh:VII.
Dot PHUONG 

THUG 2
PHUONG 
THUG 3

NOI DUNG PHUONG THUG 1XT
Lam ho so du thi Theo thoi gian ctia B6 

GD&DT (Tir 27/4 dln 'lV 
gid ngay 16/5/2021)

Tir ngay 01/6/2021 den 
het ngay 30/6/2021

Nhan ho so' \et tuyen

Thi sinh dieu chinh nguyen vong 
DKXT vao Truong Dai hoc Tra Vinh 
(ma tru'6'ng DVT) (thi sinh chi duoc 
dieu chinh theo phuong thuc true 
tuyen). Thi sinh dieu chinh sai sot 
lien quan den uu tien doi tuong, khu 
virc (thuc hien bang phieu va nop tai 
diem thu nhan ho so ciia thi sinh 
truoc khi thi THPT)

Cong bo ket qua (rung tuyen
Thi sinh xac nhan nhap hoc va Lam 
thu tuc nhap hoc
Phat hanh thong bao

Tir ngay 07/8 den 17 gid 00 
ngay 17/8/2021

Dot
1

Trudc 17 gid ngay 23/8/2021

Tu 24/8/2021 den trudc 17 gid 00 ngay 01/9/2021

Trudc ngay 06/9/2021
Nhan ho so DKXT Tir ngay co thong bao den het ngay 24/9/2021Dot
Cong bd ket qua tning tuyen
Thi sinh xac nhan nhap hoc va lam thii 
tuc nhap hoc (thi sinh nop ban chinh 
Gidy chuvg nhan ket qua thi vet ede gidy 
id khde ve trudvg)._________________

VIII. Dja diem nop ho so/Dja chi gui thu:

2 Trudc 17 gid ngay 27/9/2021
(neu
co)

Tir 28/9 den 30/9/2021

Phong Dao tao - Truong Dai hoc Tra Vinh
Dia chi: so 126, Nguyen Thien Thanh, Khdm 4, Phudng 5, Tp Tra Vinh.

Dien thoai: 0294.3.855247 - 0294.3.855944 (0965. 855944). Email: tuyensinh@tvu.edu.vn. 
Website: https://daotao.tvu.edu.vn ; https://tuvensinh.tvu.edu.vn

Iff , HJEU TRlTONG x 
PHO TlTFJJ TRUONG

A'o)' n/ifin:
- Vy GDDH (b/c);
- UBND Tinh (b/c);
- Sd GD&DT c^c tinh;
- BGH,
- C^c mmng TC. CD. DH; Thi sinh;
- Cac dern vi llmoc Truong;
- T rang TTDT:
- Luu; VT, HSTS.

TRUG4+G- 
..I DAI HOC
A tra vinh/J

■<>

Thach Thi Dfln
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DANH MUC NGANH XET TUYEN LIEN THONG TRINH DO CAO DANG, DAI HOC
HE CHINH QUY NAM 2021

(Kent theo Thong bdo so: 3 /TB-DHTV, ngdyO^thdng f) ndm 2021 cua Hieu truong Truong Dai hoc Tra Vinh)

MA TRU’O’NG: DVT - TRU’O'NG DAT CHUAN KIEM DINH CUA BO GD&DT, NGANH (*r **): DAT CHUAN KIEM OINH QUOC TE
PHUONG THLiC 
XET TUYEN (Ddl
mi NGU'OI CO BANG 

TC. CD. DH)

CHI TIED (Dukien)
LIEN THONG DAI HQC 

DOI VOI NGLOI CO 
BANG

TO HOP MON XET TUYEN THEO PHUONG THUC XET KET QUA KY THI TOT NGHIEP THPT 
NAM 2021 (PT1) VA KET QUA HOC TAP THPT (PT2)Ma

Nganh hocTT To hop mon xet tuyen 1 To hop mon xet tuyen 2 To hop mon xet tuyen 3 To hop mon xet tuyen 4nganh
Ma Ma Ma MaTRUNG

CAP
CAO

DANG
DAI PT1 PT2 PT3 Ten monTen mon Ten mon Ten monTH TH TH THHOC

Ngur van, Dja IL Nang 
Khieu (Doc diin cam- 

Hat)

Ngur van, Toan, Nang 
Khieu (Doc dien cam-

Hal)

CD Giao due mam Ngu* van, Lich six, Dia Ngu van, Toan, 
GDCD

TC TC TC COOMOO M05 C14161 5140201
Hnon

TC, TC, Ngur van, Dia K, Nang 
Khieu (Doc dien eam- 

Hat)

Ngii van, Toan, Nang 
Khieu (Doc dien cam- 

Hat)

Ngu* van, Ljch sir, Dia Ngu* van, Toan, 
GDCD

Giao due mam non CD, DH CD, COO22 22 40 MOO M05 C1471402012 H
DH DH
CD, CD, Ngu* van, Lich su*, 

Diali
Ngu* van, Ljch su, 

Tieng Anh30Su* pham Ngu* van DH C00 D1453 7140217 DH DH
Toan, Vat li, Tieng 

Anh
TC, TC, loan, Giao due eong 

dan, Tidng Anh
Toan, Khoa hoc tir nhien, 

Tieng AnhGiao due tieu hoe A00 Toan, Vat li, Hoa hoc A01 D90 D8415 1571402024 CDCD
TC, TC,

Toan, Vat li, Ti4ng 
Anh

Ngu van, Toan, Tieng 
Anh

Quan tri kinh 
doanh (*)

CD,100 CD, DH25 25 A00 Toan, Vat IL Hoa hoc A01 C01 Ngu van. Loan, Vat li D015 7340101
DHDH
TC,TC,

Toan, Vat li, Tieng 
Anh

Ngu van, Toan, Tieng 
Anh

Tai ehinh - Ngan 
hang (*)

100 CD, CD, Toan, Vat li, Hoa hoc30 30 DH A00 A01 C01 Ngu van. Toan, Vat li D0173402016
DHDH
TC,TC,

loan. Vat ii, Ti€ng 
Anh

Ngu van, Toan, Tieng 
AnhKE toan (*) DH CD, A0145 45 100 CD, A00 Toan, Vat li. Hoa hoc C01 Ngu van, Toan, Vat li D0173403017

DH DH
TC,TC,

Ngu van, Toan, Tieng 
Anh

Ngu van, Lich su, 
Dia li

Ngu van, Lich su, 
Tieng Anh7340406 Quan tri van phong 30 100 CD, DH CD, COO C04 Ngu van, Toan, Dja li D0130 D148

DH DH
TC, TC,Luat (Ludt dan su, 

Lug! Thuong mai va 
Ludt Hinh su)

loan. Vat li, Tiing 
Anh

Ngu' van, Toan, Tieng 
Anh20 DH CD, Toan, Vat li, Hoa hoc COO60 100 CD, A00 A01 Ngu van, Ljch su, Dja li D019 7380101

DHDH
TC,TC,

Toan, Vat li, Ti4ng 
Anh

Toan, Hoa hoc, Tilng 
Anh

Cong nghe thong CD, A0020 20 20 CD, DH Toan, Vat li, Hoa hoc A01 CO I Ngu van, Toan, Vat li D07748020110 tin DHDH
TC,TC,Cong nghe Ky 

thuat Cong trinh 
Xay dung

Toan, Vat li, Ti€ng 
Anh

Ngu van, Toan, Tieng 
Anh10 15 CD, DH CD, A00 Toan, Vat li, Hoa hoc C01 Ngu van, Toan, Vat li10 A01 D01751010211

DH DH
TC, TC,

Toan, Vat li, Ti4ng 
Anh

Ngu van, Toan, Tieng 
Anh

Cong nghe Ky 
thuat Co khi

CD, A00 Toan, Vat li, Hoa hoc Ngu van, Toan, Vat li10 10 10 CD, DH A01 C01 D01751020112
DH DH



MA TRU'O’NG: DVT - TRU'O'NG PAT CHUAN KIEM BINH CUA BO GD&OT, NGANH (*, * *): OAT CHUAN KIEM OINH QUOC TE
CHITIEU (Dukien) 

LIEN THONG DAI HOC 
BOI VOI NGUOI CO 

BANG

PHLONG THUG 
XET TUYEN (DOl

VO! NGUOI CO BANG 
TC. CD. DH)

TO HOP MON XET TUYEN THEO PHUONG THUG XET KET QUA KY THI TOT NGHIEP THPT 
NAM 2021 (PT1) VA KET QUA HOC TAP THPT (PT2)MaTT Nganh hoc

To hop mon xet tuyen 1 To hop mon xet tuy^n 2nganh To hop mon xet tuyen 3 To hop mon xet tuyen 4TRLJNG CAO
PANG

PAI IMa Ma MaPT! MaPT2 PT3 Ten monCAP Ten mon Ten monHOC Ten monTH TH TH TH
TC, TC,Cong nghe Ky 

thuat Dien, dien txi
Toan, Vat 1L Ti4ng 

Anh
13 7510301 15 15 25 CD, DH CD, A00 Toan, Vat 1L Hoa hoc A01 C01 Ngir van. Toan, Vat li

DH DH
Cong nghe Ky

thuat Dieu khien va 
tir dong hoa

TC, TC,
Toan, Vat H, Tieng 

Anh
14 7510303 8 7 10 CD, DH CD, A00 Toan, Vat 1L Hoa hoc A01 C01 Ngu* van. Toan, Vat H

DH DH
TC, TC,Cong nghe Ky 

thuat Hoa hoc
Toan. Hoa hoc, Sinh Toan, Hoa hoc, Ti^ng 

Anh
15 7510401 5 5 10 CD, DH CD, A00 Toan, Vat H. Hoa hoc BOO D07hocDH DH

Ky thuat moi
truong

TC, TC, Toan. Vat li. Ti^ng
Anh

16 7520320 Toan, Sinh hoc, Tieng 
Anh

8 7 A01 A02 loan. Vat li, Sinh hoc BOO Toan, Hoa hoc, Sinh hoc BOSCD CD
TC, TC,Cong nghe thuc 

pham
Toan. Hoa hoc, Sinh Toan, Hoa hoc, Ti4ng 

Anh
17 7540101 5 5 Toan, Khoa hoc tu* 

nhien, Tieng Anh
10 CD, DH CD, A00 Toan, Vat li. Hoa hoc BOO D07 D90hocDH DH

Ky thuat xay dung
cong trinh giao 

thong

TC, TC, Toan, Vat li, Tiang 
Anh

18 7580205 Ngir van, Toan, Tiang 
Anh

8 7 A00 Toan, Vat li. Hoa hoc A01 CO I NgOr van, Toan, Vat li D01CD CD

TC, TC,
Toan, Vat li. Sinh Toan. Hoa hoc, Sinh Toan, Sinh hoc, Tiang 

Anh
19 7620101 Nong nghiep 10 10 25 Toan, Khoa hoc tir 

nhian, Tiang Anh
CD, DH CD, A02 BOO B08 D90hoc hocDH DH
TC, TC,Nuoi trong thuy 

san (**)
Toan, Vat li, Sinh Toan. Hoa hoc, Sinh Toan, Sinh hoc, Tiang 

Anh
20 7620301 29 29 25 Toan, Khoa hoc tir 

nhian, Tiang Anh
CD, DH CD, A02 BOO B08 D90hoc hocDH DH
TC, TC,

Toan, Vat li, Sinh Toan. Hoa hoc, Sinh Toan, Sinh hoc, Tiang 
Anh

21 7640101 Thu y (**) 30 30 50 Toan, Khoa hoc tir 
nhian, Tiang Anh

CD, DH CD, A02 BOO B08 D90hoc hocDH DH
Toan, Hoa hoc, Sinh Toan, Sinh hoc, Tiang

Anh
7720101 Y khoa 25 DH DH DH BOO B08hoc
7720201 Dirge hoc 10 DH DH DH A00 Toan, Vat li, Hoa hoc BOO Toan, Hoa hoc, Sinh hoc

Toan, Hoa hoc, Sinh Toan, Sinh hoc, Tiang
Anh

Dieu dirdng7720301 5 DH DH DH BOO BOShoc
Ky thuat xet

nghiem y hoc
Toan, Hoa hoc, Sinh7720601 5 DH DH DH A00 Toan, Vat li, Hoa hoc BOO

hoc
Y te Cong cong Toan, Hoa hoc, Sinh7720701 10 DH DH DH A00 Toan, Vat li, Hoa hoc BOO

hoc



MA TRU’O'NG: DVT “ TRU'O'NG PAT CHUAN KIEM PINH CUA BO GD&OT, NGANH (*, **): DAT CHUAN KIEM DINH QUOC TE
CHI TIEU (Du kien) 

LIEN THONG 0AI HQC 
DOI VC(I NGUCfl CO 

BANG

PHUONG THUC 
XET TUYEN (Ddl 

VOl NGU'OI CO BANG 
TC. CD. DU)

TO HOP MON XET TUYEN THEO PHUONG THUC XET KET QUA KY THI TOT NGHIEP THPT 
NAM 2021 <PT1) VA KET QUA HOC TA? THPT (PT2)MaTT Nganh hoc To hop mon xet tuy4n 1 To hop mon xet tuyen 2 To hop mon xet tuyen 3 To hop mon xet tuyen 4nganh

TRUNG
CAP

CAO
BANG

DAI M2 Ma Ma MaPT1 PT2 PT3 Ten mon Ten mon Ten mon Ten monHOC TH TH TH TH
TC, TC,

Ngu van, Toan, Tieng
Anh

Ngu van, Lich su*, 
Bja U

Ngir van, Lich sur, Tilng 
Anh

27 7220106 Ngon ngu* Khmer 10 15 25 CD, BH CD, COO D01 D14
DH DH

Van hoa cac dan
toe thieu so Viet 

Nam

TC, TC,
Ngu- van, Lich six, 

Dja li
Ngu* van, Lich sur, 

Tieng Anh
28 7220112 10 10 25 CD, BH CB, COO D14

BH BH
CB, CB, Toan, Lich sir, Tieng 

Anh
Ngu* van, Toan,

Tieng Anh
Ngii van, Lich six, Tilng 

Anh
Ngu- van, Bja li, 
Tieng Han

29 7220201 Ngon ngix Anh 50 75 BH D01 D09 D14 BH1BH BH
TC, TC, Ngir van, Lich six,

Dja li
Ngu* van, Lich sir, 

Tieng Anh
30 7229040 Van hoa hoe 10 10 COO D14CB CB

Kinh te (Ouan ly dieh 
vu Logistics - mo hinh 
coop, Kinh te Ngoai 
thicong va Qudn ly 

Kinh te) (*)

TC, TC,
Toan, Vat li, Tieng 

Anh
Ngur van, Toan, Tieng 

Anh
31 7310101 34 34 75 CB, BH CB, A00 Toan, Vat li, Hoa hoc A01 C01 Ngir van, Toan, Vat li DOI

BH BH

TC, TC, Ngix van, Toan, Tieng 
Anh

Ngir van, Lich six, 
Bia li

Ngu van, Lich su, 
GBCD

Ngu van, Bia li, 
Giao due eong dan

32 7310201 Chinh tri hoc 8 8 COO D01 C19 C20CB CB
TC, TC, Ngir van, Ljch six,

Diali
Ngix van, Khoa hoc 
xa hoi, Tieng Anh

Ngir van, Giao due cong 
dan, Tieng Anh

33 7760101 Cong tac xa hoi 5 5 COO D78 D66 C04 Ngir van, Toan, Bia liCB CB
Quan tri dieh vu du

lich va !u hanh
TC, TC, Ngir van. Ljch six, 

Bia li
Ngir van, Toan, Tieng 

Anh
Ngir van, Bja li, Ti4ng 

Anh
34 7810103 10 15 COO C04 Ngix van, Toan, Bia li D01 D15CB CB

HGhi dm:
- Mon Nang khieu: Doc dien cam, Hat, Ke ch - Mon KHTN: Khoa hoc tu nhien

- Mon GDCD: Giao due cong dan
(*) nganh dat chuan kiem djnh chk luong F1BAA 

(**) nganh dat chuan kiem djnh chdt luong AUN-QA- Mon KHXH: Khoa hoc xa hoi

Thong tin lien he ve tuyen sinh:
-Trang di£n tu: https://tuyensinh.tvu.edu.vn
- Email: tuyensinh@tvu.edu.vn
- Dien thoai: 0294.3 855944 hoac 0965 855944
- Facebook: TUYEN SINH DVT
- Zalo: Tuyen sinh Truong Dai hoc Tra Vinh

https://tuyensinh.tvu.edu.vn
mailto:tuyensinh@tvu.edu.vn


 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021 

 
 
 

I. THÔNG TIN THÍ SINH 

1. Họ tên thí sinh (Ghi theo Giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu ) 

................................................................................................................................................. Giới tính (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) 

  2. Ngày, tháng, năm sinh (Ghi theo Giấy khai sinh) 

  3. Nơi sinh (Tỉnh/thành phố) ................................................................................................................................. 4. Dân tộc: ................................. 

  5. Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (Ghi mỗi số vào một ô) 

  6. Hộ khẩu thường trú (Số nhà, khu phố/thôn, tên đường): ............................................................................................................................................................................. 

(Xã/phường):  ......................................................................  (Quận/huyện):   .................................................(Tỉnh/thành  phố):  ................................................................................... 

7. Tốt nghiệp Trung cấp            Cao đẳng                Đại học              ngành: ................................................................................................................................... 

8. Nơi học THPT lớp 10 ............................................................................................................................................................................... 

    Nơi học THPT lớp 11 ............................................................................................................................................................................... 

    Nơi học THPT lớp 12 ............................................................................................................................................................................... 

9. Khu vực:  1    2             2NT   3 

10. Đối tượng ưu tiên (Nếu có): 01  02  03  04  05  06              07 

II. NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO (Ngưỡng ĐBCL) 
Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên đại học phải đạt một trong các tiêu chí của Ngưỡng ĐBCL 
(còn gọi là điểm sàn, là điều kiện cần để thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường) tương ứng với ngành xét tuyển sau đây: 
 

TT 
NGÀNH XÉT 

TUYỂN 
HÌNH THỨC 

LIÊN THÔNG 
NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO 

(Điều kiện nộp hồ sơ tham gia xét tuyển) 
GHI 
CHÚ 

1 
Cao đẳng Giáo dục 
mầm non 

TC – CĐ  

- Xét tuyển sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Ngưỡng ĐBCL được trường 
công bố sau khi có kết quả của kỳ thi. 
- Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT: Điểm bài thi/môn xét tuyển hoặc điểm trung bình 
cộng các bài thi/môn xét tuyển tối thiểu là 6,5 trở lên. 
- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khóa: xếp loại tốt nghiệp TC ngành sư phạm loại 
Khá trở lên. 

 

2 
Các ngành đào tạo 
giáo viên 

TC – ĐH 
CĐ – ĐH 

ĐH–ĐH (văn 
bằng 2) 

- Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi; 
- Điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 8,0 trở lên; 
- Tốt nghiệp THPT loại Giỏi; 
- Học lực lớp 12 đạt loại Khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn 
đào tạo; 
- Tốt nghiệp trình độ TC/CĐ/ĐH đạt loại Giỏi (xét tuyển ngành Y khoa, Dược học chỉ sử 
dụng bằng ĐH); 
- Tốt nghiệp trình độ TC/CĐ/ĐH đạt loại Khá (xét tuyển ngành Y khoa, Dược học chỉ sử 
dụng bằng ĐH) và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo. 

 

3 Y khoa, Dược học 
ĐH–ĐH (văn 

bằng 2) 
 

Mã hồ sơ: 

TS không ghi mục này 

  Mã tỉnh              Mã trường 



 

III. CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 
   Thí sinh sau khi đạt ngưỡng ĐBCL đầu vào, tham gia xét tuyển bằng cách lựa chọn phương thức của ngành tương ứng 

Phương thức 1 
Sử dụng kết quả của kỳ thi 
tốt nghiệp THPT năm 2021 

(áp dụng cho tất cả các ngành) 

Phương thức 2 
Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT 

(áp dụng cho việc xét tuyển đào tạo trình độ 
CĐ ngành Giáo dục mầm non và trình độ ĐH 

cho người có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên) 

Phương thức 3 
Xét tuyển sử dụng KQ học tập toàn khóa 

(áp dụng cho việc xét tuyển đào tạo 
trình độ ĐH các ngành tuyển sinh) 

 

TT 
MÃ 

NGÀNH 
TÊN NGÀNH 

MÃ TỔ HỢP 
(ghi thêm mục này nếu chọn PT1, PT2) 

1    

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Địa chỉ gửi thư: .................................................................................................................................................................................................... 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       - Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin về hồ sơ đăng ký dự tuyển. 
      - Khi xét duyệt hồ sơ, tùy theo giấy tờ minh chứng thí sinh đã nộp, nhà trường sẽ đề nghị thí sinh bổ sung thêm (nếu cần) 
      - Hồ sơ nộp rồi sẽ không hoàn trả lại (kể cả lệ phí) 

 

4 
Kỹ thuật xét nghiệm 
y học, Điều dưỡng 

ĐH–ĐH (văn 
bằng 2) 

- Học lực lớp 12 đạt loại Khá;  
- Điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 6,5 trở lên; 
- Tốt nghiệp THPT loại Khá;  
- Học lực lớp 12 đạt loại Trung bình và có 5 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên 
môn đào tạo;  
- Tốt nghiệp trình độ ĐH đạt loại Khá trở lên. 

 

5 Các ngành còn lại 
TC – ĐH 
CĐ – ĐH 

ĐH–ĐH (văn bằng 2) 
Tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH  

Hồ sơ gồm có: 

      CMND/CCCD (bản photocopy công chứng); 

      Giấy khai sinh (bản photocopy công chứng); 

      Hộ khẩu (bản photocopy công chứng); 

      Bằng tốt nghiệp và Học bạ THPT (bản photocopy công chứng); 

      Bảng điểm toàn khóa và bằng tốt nghiệp TC (2 bản sao công chứng); 

      Bảng điểm toàn khóa và bằng tốt nghiệp CĐ (2 bản sao công chứng); 

      Bản sao hợp lệ minh chứng quá trình công tác (Quyết định tuyển dụng             

      ,Hợp đồng lao động, Xác nhận của cơ quan đang công tác …); 

      4 ảnh màu 4x6; 

      Các loại giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên khác nếu có. 

      Giấy giới thiệu cử đi học của cơ quan, đơn vị người học; các minh chứng  

      để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có) 

      02 bao thư dán tem (ghi rõ tên và địa chỉ gửi thư); 

      Giấy tờ khác:…………………………………………………… 

…………, ngày………. tháng………năm 2021 
Chữ ký của thí sinh 

(ký và ghi rõ họ tên) 


