
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRỮỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN --------------------------------------

Số: /TB-XHNV Hà Nội, ngày2 è thángiVnăm 2018

THÔNG BÁO
Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học, ngành Báo chí (văn bằng 2) 

Đợt 2 năm 2018, tại cần Thơ

Kính gửi:.................................................................................................................

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối 

hợp cùng Trường Đại học cần Thơ tổ chức tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ vừa làm 

vừa học (VLVH) năm 2018 ngành Báo chí, chỉ tiêu 70 sinh viên.

I. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH:

Mọi công dân có đủ các điều kiện sau được dự tuyển đại học hình thức VLVH:

- Đã có bằng tốt nghiệp đại học.

- Đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

- Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ họp lệ và các loại lệ phí 

tuyển sinh;

Những người không đủ các điều kiện trên và những người thuộc diện dưới 

đây không được dự thi:

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời kỳ thi hành án hình

sự;

- Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chưa được Thủ trưởng cơ quan cho 

phép đi học.

II. PHƯƠNG THỨC TUYẾN SINH:

1. Đối tượng tuyển sinh:

Tất cả những người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc

dân.

2. Hình thức tuyển sinh: thi tuyển

3. Môn thi tuyển sinh: Ngữ văn, Triết học Mác -  Lênin

4. Điểm chuẩn trúng tuyển: được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến 
khi đủ chỉ tiêu xét tuyển dự kiến.
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III. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH:

1. Chính sách ưu tiên theo Đối tượng: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 

2 nhỏm đối tương ưu tiên kế tiếp là 1.0 điểm. Người có nhiều diện ưu tiên theo đối 

tượng chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.

2. Chính sách ưu tiên theo Khu vực: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 2 

khu vưc kế tiếp là 0,25 diểm. Ưu tiên khu vực được xác định theo nơi làm việc hoặc 

theo nơi học và tốt nghiệp trung học có thời gian học tập hoặc làm việc liên tục từ 24 

tháng trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

IV. HÒ Sơ Dự TUYỂN GỒM:

1. Phiếu đăng kí dự tuyển (mẫu 1)

2. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) (mẫu 2)

3. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học kèm theo bảng điểm.

4. Một bản sao công chứng giấy khai sinh.

5. Album ảnh gồm 04 ảnh màu cỡ 4x6 cm (mẫu 3).

6. Sơ yếu lí lịch có xác nhận của cơ quan/địa phương quản lí người dự tuyển (mẫu 4)

7. 03 phong bì dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên lạc.

V. KÉ HOẠCH TUYỂN SINH:

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 16/11/2018. 

Thí sinh nộp hồ sơ và hoàn tất các thủ tục dự thi tại Trung tâm Liên kết đào tạo, 

Trường Đại học cần Thơ.

2. Thời gian thi tuyển và xét tuyển: dự kiến ngày 23 /11/2018.

3. Thòi gian khai giảng, nhập học: dự kiến cuối tháng 11 năm 2018.

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỀM HỌC TẬP:

1. Thời gian học:

-Đại học văn bằng 2: 02 năm

2. Địa điểm học: tại cơ sở đào tạo của Trường Đại học cần Thơ.

VII. LỆ PHÍ Dự TUYỂN:

- Lệ phí thi tuyển sinh: 1.200.000đ/thí sinh (nộp cùng khi nộp hồ sơ)

Mọi thông tin xin liên hê:

• Phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
Địa chỉ: số 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

ĐT: 024.38583957 Email: taichucxhnv@gmail.com
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Website: http://ussh.vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhdaihocvualamvuahocUSSH 

• Trung tâm Liên kết Đào tạo -  Trường Đại học cần Thơ

Địa chỉ: Khu II, đường 3-2, p. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. cần Thơ 

ĐT: 0292. 3734 370 -  3831 634 Email: nvchien@ctu.edu.vn 

Website: ctc.ctu.edu.vn

Nơi nhận:
-  Như kính gửi;
- Các thí sinh;
- LưuHC-TH, ĐT.
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M Ẫ U  1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

PHI ÉƯ ĐĂNG KÍ D ự  TUYỂ N  
Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2018

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh đại học hệ VLVH
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

Tôi tên là:............................................................Giới tính:......................................
Ngày sinh:.................................................................. Noi sinh:.................................
Dân tộc:.......................................................................................................................
Noi ở hiện nay:...........................................................................................................

Nghề nghiệp: ......................................................................................................................

Cơ quan công tác hiện nay: ...............................................................................................
Có nguyện vọng xin dự thi tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học:
Ngành dự tuyển: Báo chí -  văn bằng 2 
Kỳ tuyển sinh năm: 2018
Đối chiếu quy định về phuơng thức tuyển sinh của Nhà trường, tôi đăng kí hình thức dự 
tuyển: Thi tuyển
Đối tượng ưu tiên:.................................................Khu vực ưu tiên.....................................
Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................................

Điện thoại:.....
Địa chỉ E-mail:

, ngày tháng năm 20 
Người đăng kí

(Kí và ghi rõ họ tên)
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M Ả U  2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN
HƯỞNG CHÉ Độ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

Cơ quan/địa phương:..........................................................................................................
Chứng nhận ông (bà):........................................................................................................
Ngày sinh:.... /......... / .........Nơi sinh:.............................................................................
Dân tộc:.......................................................................................................................
Hiện đang công tác/cư trú tại:.............................................................................................

Từ ngày .... tháng .... năm...... đến ngày...... tháng .... năm ... (thời điểm xác nhận hồ sơ).
Cơ quan/nơi cư trú đóng tại xã (phường, thị trấn):

Thuộc huyện/tỉnh: 
Là khu vực:.......

................ , ngày....... tháng......năm 20....

XÁC NHẬN CỦA Cơ QUAN/CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
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MẪU 3

ẢNH ĐẺ LÀM THẺ Dự THI

(Thí sinh dán 4 ảnh (4x6 cm) vào phiếu này)

Họ và tên thí sinh:................................................................
Ngày sinh:........................................................... Nơi sinh:
Ngành dự tuyển:...................................................................

Ảnh Ảnh Ảnh Ảnh
(4 X 6 ) (4x6) (4x6) (4 X 6 )

6



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

M Â U  4

s ơ  YÉU LÝ LỊCH T ự  THUẬT

Họ và tên:
Tên thường gọi:
Sinh ngày............tháng................. năm................
Tại:

Nơi đăng ký thường trú:................................................................
Chỗ ở hiện nay:.............................................................................

Dân tộc:.........................................................................................
Tôn giáo:.......................................................................................
Trình độ văn hóa:........................................................... ...............
Trình độ ngoại ngữ:......................................................................
Đoàn thể đang tham gia (Đảng viên, Đoàn TNCSHCM):............
Nghề nghiệp, chức vụ:..................................................................
Cơ quan công tác:.........................................................................

Ảnh 
4x6cm 

có đỏng dấu 
giáp lai

Điện thoại: Email:

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC

Ngày tháng năm
H ọc tập hoặc làm  

việc gì
Ở  đâụ Thành tích học tập 

và làm việc
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KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
Khen thưởng:.................................
Kỷ luật............................................

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
Họ và tên cha:.........................................Năm sinh:
Nghề nghiệp:.......................................... Nơi ở:.......
Họ và tên mẹ:......................................... Năm sinh:
Nghề nghiệp:..........................................Nơi ở:.......
Họ và tên vợ (chồng):............................ Năm sinh:
Nghề nghiệp:..........................................Nơi ở:.......

Tự NHẬN XÉT CỦA BẢN THÂN
Phẩm chất:.........................................
Năng lực:...........................................
Sở trường:.........................................

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đủng sự  thật, nếu có g ì sai trái tôi xin chịu  
hoàn toàn trách nhiệm.

n g à y ......tháng ...... năm 20...
Ngưòi khai 

(ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA Cơ QUAN (HOẶC CHÍNH QUYÊN ĐỊA PHƯƠNG)
QUẢN LÝ NGƯỜI Dự THI

Tôi là:................................................................. Chức vụ:......................................
Xác nhận hồ sơ của anh/chị:.....................................................................................
Khai như trên là đúng sự thực.

................... ngày...... tháng.........năm 20....
(ký tên và đóng dấu)
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