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Nghệ An, ngày 18 tháng 4 năm 2018 
 

THÔNG BÁO 
Quy định về việc xét tuyển học bạ THPT hoặc tương đương  

vào đại học hệ chính quy năm 2018 của Trường Đại học Vinh 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo 
Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 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 ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ 
đề án tuyển sinh số 247/ĐA-ĐHV ngày 15/3/2018 của Trường Đại học Vinh, Nhà 
trường thông báo xét tuyển học bạ THPT hoặc tương đương vào học đại học hệ chính 
quy như sau:  

1. Chỉ tiêu xét tuyển sinh theo học bạ THPT hoặc tương đương: 30% tổng số 
chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 cho tất cả các ngành (trừ các ngành sư phạm). 

2. Nguyên tắc xét tuyển: Theo tổ hợp các môn đăng ký xét tuyển của năm lớp 
12 lấy trung bình từ 6.00 điểm trở lên. Điểm ưu tiên sẽ được thực hiện theo Quy chế 
tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Hồ sơ xét tuyển học bạ THPT hoặc tương đương gồm: 
- Phiếu đăng ký xét tuyển (có mẫu kèm theo). 
- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao có công chứng). 
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương. 
- Học bạ (bản sao có công chứng). 
- 02 ảnh cỡ 4x6cm (mặt sau có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh). 
- 02 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận, điện thoại liên hệ. 
4. Lệ phí dự tuyển: 30.000đ/hồ sơ. 
5. Thời gian nhận hồ sơ đợt 1 từ ngày 01/7/2018 đến 17h00', ngày 30/7/2018. 
(trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) 
6. Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và lệ phí theo 2 cách: 
- Cách 1: Qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh gửi về địa chỉ: 

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ 
An), điện thoại: 0238.385452, máy lẻ: 315; 0238.8988989. Lưu ý: Lệ phí không bỏ vào 
hồ sơ mà phải gửi riêng theo địa chỉ trên, ghi rõ nội dung nộp. 

- Cách 2: Nộp trực tiếp đăng ký xét tuyển và lệ phí tại Phòng Đào tạo, Trường 
Đại học Vinh (Tầng 1, Nhà Điều hành). 

Nhà trường trân trọng đề nghị các sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu các 
trường THPT thông báo rộng rãi để học sinh các trường biết và đăng ký xét tuyển. 

Thông tin chi tiết tra cứu tại đề án tuyển sinh năm 2018 của Trường Đại học 
Vinh trên website: http://vinhuni.edu.vn/ hoặc liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học 
Vinh (Địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;  

Điện thoại: 0238.8988989). 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo; 
- Các trường THPT; 
- Các đơn vị trong Trường; 
- BBT website, iOffice; 
- Lưu: HCTH, ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 
(đã ký) 

 
 

GS.TS. Đinh Xuân Khoa 
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PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ 
VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 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) 

 

3. Số CMND:  

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

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

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

6. Dân tộc: ....................................................................................................................................  

7. Nơi học và tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: 

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

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

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

8. Trường đăng ký xét tuyển: ....................................................................................................  

9. Ngành đăng ký xét tuyển: ......................................................................................................  

10. Điểm học bạ các môn xét tuyển: ..........................................................................................  

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

11. Địa chỉ báo tin:  .....................................................................................................................  

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

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

 

 Ngày ....... tháng ....... năm 2018 
Chữ ký của thí sinh 

 

Ngày          Tháng          Năm 

 

  

  

 
 

  

  

 
 

  

  

 
 

  

  

 
 

  

  

 
 

  

  

 
 

  

  

 
 

  

  

 
 

  

  

 
 

  

  

 
 

  

  

 
 

  

  

 


