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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

 

Số: 62/ĐA-ĐHĐT 
 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 02 năm 2017 

 

 ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2017 

 

1. Thông tin chung về trường 

1.1.Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (cơ sở và phân hiệu) và địa chỉ trang web 

- Tên trường: Trường Đại học Đồng Tháp 

- Địa chỉ: 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

- Địa chỉ trang web: www.dthu.edu.vn  

- Sứ mệnh của Trường là: “Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đa lĩnh vực, trong đó 
khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên là nòng cốt; nghiên cứu khoa học và cung cấp các 
dịch vụ cộng đồng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long” 

1.2. Quy mô đào tạo  
 

Nhóm ngành 

Quy mô hiện tại 

ĐH CĐSP 

Chính quy VLVH Chính quy VLVH 

Nhóm ngành I 198 CH, 5.333 ĐH 3.566 1.305 81 

Nhóm ngành II     

Nhóm ngành III 541 ĐH 177   

Nhóm ngành IV 267 ĐH 68   

Nhóm ngành V 318 ĐH 26   

Nhóm ngành VI     

Nhóm ngành VII 53 CH, 978 ĐH 1.052   

Tổng  7.688 4.889 1.305 81 

1.3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất 

1.3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất: 

Năm 2015 và năm 2016 Trường tuyển sinh theo 3 phương thức sau: 

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT quốc gia. 

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa theo kết quả học bạ lớp 12 THPT. 

- Phương thức 3: Xét tuyển các môn văn hóa theo kết quả thi THPT quốc gia (hoặc 

kết quả học bạ lớp 12 THPT) kết hợp kết quả thi các môn năng khiếu do Trường Đại học 

Đồng Tháp tổ chức. 

http://www.dthu.edu.vn/
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1.3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (lấy từ kết quả của Kỳ thi THPT quốc 
gia) 
 

Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét 

tuyểt 

Năm tuyển sinh 2015 Năm tuyển sinh 2016 

Chỉ tiêu 
Số trúng 

tuyển 

Điểm  

Trúng tuyển 
Chỉ tiêu 

Số trúng 

tuyển 

Điểm  

Trúng tuyển 

Trình độ đại học 2100 2388  1800 1057  

Nhóm ngành I       

- Quản lý giáo dục 

TH1: Văn-Sử-Địa 

TH2: Toán-Văn-Tiếng Anh  

40 43 15,0    

- Giáo dục Mầm non 

TH1: Toán-Văn-NK 

300 396 16,5 300 282 15,0 

- Giáo dục Tiểu học 

TH1: Toán-Lý-Tiếng Anh 

TH2: Văn-Sử-Địa 

TH3: Toán-Văn-Tiếng Anh 

320 406 17,3 300 187 15,0 

- Giáo dục Chính trị 

TH1: Văn-Sử-Địa 

TH2: Toán-Văn-Tiếng Anh 

100 133 15,0 40 18 15,0 

- Giáo dục Thể chất 

TH1: Toán-Sinh-NK (hs 2) 

TH2: Toán-Văn-NK (hs 2) 

50 57 21,4 60 35 21,5 

- Sư phạm Toán học 

TH1: Toán-Lý-Hóa 

TH2: Toán-Lý-Tiếng Anh 

90 90 19,0 80 68 16,25 

- Sư phạm Tin học 

TH1: Toán-Lý-Hóa 

TH2: Toán-Lý-Tiếng Anh  

40 43 15,0    

- Sư phạm Vật lý 

TH1: Toán-Lý-Hóa 

TH2: Toán-Lý-Tiếng Anh 

40 41 18,0 40 28 15,25 

- Sư phạm Hóa học 

TH1: Toán-Lý-Hóa 

TH2: Toán-Hóa-Sinh 

80 80 18,0 40 32 15,25 

- Sư phạm Sinh học 

TH1: Toán-Hóa-Sinh 

40 40 15,5 40 9 15,25 

- Sư phạm Ngữ văn 

TH1: Văn-Sử-Địa 

40 48 18,0 40 30 16,0 

- Sư phạm Lịch sử 

TH1: Văn-Sử-Địa 

40 43 15,5    

- Sư phạm Địa lý 

TH1: Văn-Sử-Địa 

40 46 19,0 80 44 15,25 
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Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét 

tuyểt 

Năm tuyển sinh 2015 Năm tuyển sinh 2016 

Chỉ tiêu 
Số trúng 

tuyển 

Điểm  

Trúng tuyển 
Chỉ tiêu 

Số trúng 

tuyển 

Điểm  

Trúng tuyển 

TH2: Toán-Văn-Địa 

- Sư phạm Âm nhạc 

TH1: Văn-NK1-NK2 

40 46 18,0 60 26 24,0 

- Sư phạm Mỹ thuật 

TH1: Văn-NK1-NK2 

20 12 17,0    

- Sư phạm Tiếng Anh 

TH1:Toán-Văn-Tiếng Anh (hs 2) 

80 84 22,3 40 38 20,5 

Nhóm ngành II       

Nhóm ngành III       

- Quản trị kinh doanh 

TH1: Toán-Lý-Hóa 

TH2: Toán-Lý-Tiếng Anh 

TH3: Toán-Văn-Tiếng Anh 

50 56 15,0 100 32 15,0 

- Tài chính-Ngân hàng 

TH1: Toán-Lý-Hóa 

TH2: Toán-Lý-Tiếng Anh 

TH3: Toán-Văn-Tiếng Anh 

40 36 15,0    

- Kế toán 

TH1: Toán-Lý-Hóa 

TH2: Toán-Lý-Tiếng Anh 

TH3: Toán-Văn-Tiếng Anh 

80 86 15,0 100 50 15,0 

Nhóm ngành IV       

- Khoa học môi trường 

TH1: Toán-Lý-Hóa 

TH2: Toán-Hóa-Sinh 

50 67 15,0    

Nhóm ngành V       

- Khoa học máy tính 

TH1: Toán-Lý-Hóa 

TH2: Toán-Lý-Tiếng Anh 

30 33 15,0    

- Nuôi trồng thủy sản 

TH1: Toán-Lý-Hóa 

TH2: Toán-Hóa-Sinh 

100 106 15,0 100 56 15,0 

Nhóm ngành VI       

Nhóm ngành VII       

- Việt Nam học 

   (Văn hóa du lịch) 

TH1: Văn-Sử-Địa 

TH2: Toán-Văn-Tiếng Anh 

100 98 15,0 100 42 15,0 

- Ngôn ngữ Anh 

TH1: Toán-Văn-Tiếng Anh (hs 2) 

100 100 20,2 80 17 20,25 
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Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét 

tuyểt 

Năm tuyển sinh 2015 Năm tuyển sinh 2016 

Chỉ tiêu 
Số trúng 

tuyển 

Điểm  

Trúng tuyển 
Chỉ tiêu 

Số trúng 

tuyển 

Điểm  

Trúng tuyển 

- Ngôn ngữ Trung Quốc 

TH1: Văn-Sử-Địa 

TH2: Toán-Văn-Tiếng Anh  

50 55 15,0 100 42 15,0 

- Quản lý văn hóa 

TH1: Văn-Sử-Địa 

TH2: Toán-Văn- Tiếng  Anh  

30 30 15,0    

- Quản lý đất đai 

TH1: Toán-Lý-Hóa 

TH2: Toán-Lý-Tiếng Anh 

TH3: Toán-Hóa-Sinh 

60 64 15,0    

- Công tác xã hội 

TH1: Văn-Sử-Địa 

TH2: Toán-Văn-Tiếng Anh 

50 59 15,0 100 21 15,0 

Trình độ cao đẳng 1000 619  200 123  

Nhóm ngành I       

- Giáo dục Mầm non 

TH1: Toán-Văn-NK 

200 74 12,5 100 19 16,0 

- Giáo dục Tiểu học 

TH1: Toán-Lý-Tiếng Anh 

TH2: Văn-Sử-Địa 

TH3: Toán-Văn-Tiếng Anh 

200 171 14,0 100 104 12,0 

- Sư phạm Toán học 

TH1: Toán-Lý-Hóa 

TH2: Toán-Lý-Tiếng Anh 

100 88 12,0    

- Sư phạm Vật lý-KTCN 

TH1: Toán-Lý-Hóa 

TH2: Toán-Lý-Tiếng Anh 

80 56 12,0    

- Sư phạm Hóa-Sinh 

TH1: Toán-Lý-Hóa 

TH2: Toán-Hóa-Sinh 

80 56 13,0    

- Sư phạm Sinh-Hóa 

TH1: Toán-Hóa-Sinh 

80 23 12,0    

- Sư phạm Ngữ văn 

TH1: Văn-Sử-Địa 

80 44 13,0    

- Sư phạm Địa lý 

TH1: Văn-Sử-Địa 

TH2: Toán-Văn-Địa 

80 75 12,0    

Nhóm ngành VII       

- Tiếng Anh 

TH1: Toán-Văn-Tiếng Anh (hs 2) 

100 32 15,0    
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Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét 

tuyểt 

Năm tuyển sinh 2015 Năm tuyển sinh 2016 

Chỉ tiêu 
Số trúng 

tuyển 

Điểm  

Trúng tuyển 
Chỉ tiêu 

Số trúng 

tuyển 

Điểm  

Trúng tuyển 

Tổng 3100 3007  2000 1180  

2. Các thông tin của năm tuyển sinh 

2.1. Đối tượng tuyển sinh: 

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục 

thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; 

người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công 

nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của 

Bộ GDĐT;  

Thí sinh có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết 

tật được UBND tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt 

và học tập do hậu quả của chất độc hoá học là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hoá học: Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các 

ngành học phù hợp với tình trạng sức khỏe. 

Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chỉ được dự tuyển khi được cấp có thẩm 

quyền cho phép đi học; Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, 

nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện 

vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm 

học sau. 

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước 

2.3. Phương thức tuyển sinh: 

2.3.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017. 

- Xét tuyển tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học và cao đẳng sư phạm theo tổ hợp môn 

thi quy định tại mục 2.6  

- Các ngành không thuộc lĩnh vực đào giáo viên tuyển 50% chỉ tiêu theo phương thức này. 

2.3.2. Xét tuyển theo kết quả học bạ lớp 12 THPT:  

- Chỉ xét tuyển các ngành không thuộc lĩnh vực đào tạo giáo viên, với 50% chỉ tiêu theo 

từng ngành; 

- Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ lớp 12 (giáo dục chính quy) theo tổ hợp môn thi quy 

định tại mục 2.6. 

2.3.3. Xét tuyển kết hợp thi tuyển:  

Xét tuyển các môn văn hóa theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 (hoặc kết quả học bạ 

lớp 12 THPT) kết hợp thi tuyển các môn năng khiếu. 

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo ngành/ nhóm ngành, theo từng phương thức 
tuyển sinh và trình độ đào tạo: Xem mục 2.6 

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT: 

2.5.1. Điểm nhận ĐKXT theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017:  
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Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp môn (trong đó không có môn nào 1,0 điểm trở 
xuống)+ điểm ưu tiên ≥ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ 

GDĐT 

2.5.2. Điểm nhận ĐKXT theo kết quả học bạ lớp 12 THPT 

Điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp môn ≥  6,0 điểm 

2.5.3. Điểm nhận đăng ký xét tuyển kết hợp thi tuyển (các ngành năng khiếu) 

- Các môn văn hóa: 

 + Theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017: không có môn nào có kết quả từ 

1,0 điểm trở xuống. 

 + Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT: Điểm trung bình các môn đạt từ 6,0 trở 

lên. 

- Thi tuyển các môn năng khiếu: Thi tại Trường Đại học Đồng Tháp 

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:  

 

TT Tên ngành Mã ngành 
Chỉ  

tiêu 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn thi 
Môn  

chính 
Phương thức xét tuyển 

  CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC 2030         

1 Quản lý giáo dục 52140114 40 
C00 

D01 

Văn, Sử, Địa 

Văn,Toán,Tiếng Anh 
  

1. Theo kết quả thi THPT QG 2017 

2. Theo kết quả học bạ lớp 12 

THPT 

2 Giáo dục Mầm non 52140201 210 M00 Văn, Toán, NK GDMN  NK 

Kết hợp xét tuyển kết quả thi THPT 

QG 2017 (hoặc kết quả học bạ lớp 

12  THPT) với thi tuyển các môn 

năng khiếu 

3 Giáo dục Tiểu học 52140202 100 

C01 

C03 

C04 

D01 

Văn, Toán, Lý 

Văn, Toán, Sử 

Văn, Toán, Địa 

Văn, Toán,Tiếng Anh 

  Theo kết quả thi THPT QG 2017 

4 Giáo dục Chính trị 52140205 40 

C00 

C19 

D01 

D14 

Văn, Sử, Địa 

Văn, Sử, GDCD 

Văn, Toán, Tiếng Anh 

Văn, Sử, Tiếng Anh 

  Theo kết quả thi THPT QG 2017 

5 Giáo dục Thể chất 52140206 40 T00 Toán,Sinh, NK TDTT 
NK 

 

Kết hợp xét tuyển kết quả thi THPT 

QG 2017 (hoặc kết quả học bạ lớp 

12  THPT) với thi tuyển các môn 

năng khiếu 

6 Sư phạm Toán học 52140209 40 
A00 

A01 

Toán, Lý, Hóa 

Toán, Lý, Tiếng Anh 
  Theo kết quả thi THPT QG 2017 

7 Sư phạm Tin học 52140210 40 
A00 

A01 

Toán, Lý, Hóa 

Toán, Lý, Tiếng Anh 
  Theo kết quả thi THPT QG 2017 

8 Sư phạm Vật lý 52140211 40 
A00 

A01 

Toán, Lý, Hóa 

Toán, Lý, Tiếng Anh 
  Theo kết quả thi THPT QG 2017 

9 Sư phạm Hóa học 52140212 40 

A00 

B00 

D07 

Toán, Lý, Hóa 

Toán, Hóa, Sinh 

Toán, Hóa, Tiếng Anh 

  Theo kết quả thi THPT QG 2017 



 7 

TT Tên ngành Mã ngành 
Chỉ  

tiêu 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn thi 
Môn  

chính 
Phương thức xét tuyển 

10 Sư phạm Sinh học 52140213 40 

A02 

B00 

D08 

Toán, Lý, Sinh 

Toán, Hóa, Sinh 

Toán, Sinh, Tiếng Anh 

  Theo kết quả thi THPT QG 2017 

11 Sư phạm Ngữ văn 52140217 40 

C00 

C19 

D14 

D15 

Văn, Sử, Địa 

Văn, Sử, GDCD 

Văn, Sử, Tiếng Anh 

Văn, Địa, Tiếng Anh 

  Theo kết quả thi THPT QG 2017 

12 Sư phạm Lịch sử 52140218 40 

C00 

C19 

D14 

Văn, Sử, Địa 

Văn, Sử, GDCD 

Văn, Sử, Tiếng Anh 

  Theo kết quả thi THPT QG 2017 

13 Sư phạm Địa lý 52140219 40 

C00 

C04 

D10 

Văn, Sử, Địa 

Văn, Toán, Địa 

Toán, Địa, Tiếng Anh 

  Theo kết quả thi THPT QG 2017 

14 Sư phạm Âm nhạc 52140221 30 N00 
Văn, Hát, Thẩm âm-

Tiết tấu 
Hát 

Kết hợp xét tuyển kết quả thi THPT 

QG 2017 (hoặc kết quả học bạ lớp 

12  THPT) với thi tuyển các môn 

năng khiếu 

15 Sư phạm Mỹ thuật 52140222 30 H00 
Văn, Trang trí,  

Hình họa 

Hình 

họa  

Kết hợp xét tuyển kết quả thi THPT 

QG 2017 (hoặc kết quả học bạ lớp 

12 THPT) với thi tuyển các môn 

năng khiếu 

16 Sư phạm Tiếng Anh 52140231 40 

D01 

D14 

D15 

Văn, Toán, Tiếng Anh 

Văn, Sử, Tiếng Anh 

Văn, Địa, Tiếng Anh 

Tiếng  

Anh 
Theo kết quả thi THPT QG 2017 

17 
Việt Nam học  

(Văn hóa du lịch) 
52220113 100 

C00 

C19 

C20 

D14 

Văn, Sử, Địa 

Văn, Sử, GDCD 

Văn, Địa, GDCD 

Văn, Sử, Tiếng Anh 

  
1. Theo kết quả thi THPT QG 2017  

2. Theo kết quả học bạ lớp 12 

THPT 

18 

Ngôn ngữ Anh 

- Biên-phiên dịch 

- Tiếng Anh kinh 

doanh 

52220201 100 

D01 

D14 

D15 

Văn, Toán, Tiếng Anh 

Văn, Sử, Tiếng Anh 

Văn, Địa, Tiếng Anh 

Tiếng  

Anh 

1. Theo kết quả thi THPT QG 2017 

2. Theo kết quả học bạ lớp 12 

THPT 

19 Ngôn ngữ Trung Quốc 52220204 100 

C00 

D01 

D14 

D15 

Văn, Sử, Địa 

Văn,Toán,Tiếng Anh 

Văn, Sử, Tiếng Anh 

Văn, Địa, Tiếng Anh 

  
1. Theo kết quả thi THPT QG 2017 

2. Theo kết quả học bạ lớp 12 

THPT 

20 Quản lý văn hóa 52220342 50 

C00 

C19 

C20 

D14 

Văn, Sử, Địa 

Văn, Sử, GDCD 

Văn, Địa, GDCD 

Văn, Sử, Tiếng Anh 

  
1. Theo kết quả thi THPT QG 2017 

2. Theo kết quả học bạ lớp 12 

THPT 

21 Quản trị kinh doanh 52340101 150 

A00 

A01 

D01 

Toán, Lý, Hóa 

Toán, Lý, Tiếng Anh 

Văn, Toán, Tiếng Anh 

  
1. Theo kết quả thi THPT QG 2017 

2. Theo kết quả học bạ lớp 12 

THPT 

22 Tài chính - Ngân hàng 52340201 100 

A00 

A01 

D01 

Toán, Lý, Hóa 

Toán, Lý, Tiếng Anh 

Văn, Toán, Tiếng Anh 

  
1. Theo kết quả thi THPT QG 2017 

2. Theo kết quả học bạ lớp 12 

THPT 
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TT Tên ngành Mã ngành 
Chỉ  

tiêu 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn thi 
Môn  

chính 
Phương thức xét tuyển 

23 Kế toán 52340301 100 

A00 

A01 

D01 

Toán, Lý, Hóa 

Toán, Lý, Tiếng Anh 

Văn, Toán, Tiếng Anh 

  
1. Theo kết quả thi THPT QG 2017 

2. Theo kết quả học bạ lớp 12 

THPT 

24 Khoa học môi trường 52440301 150 

A00 

B00 

D07 

D08 

Toán, Lý, Hóa 

Toán, Hóa, Sinh 

Toán, Hóa, Tiếng Anh 

Toán, Sinh, Tiếng Anh 

  
1. Theo kết quả thi THPT QG 2017 

2. Theo kết quả học bạ lớp 12 

THPT 

25 
Khoa học Máy tính  

(CNTT) 
52480101 40 

A00 

A01 

Toán, Lý, Hóa 

Toán, Lý, Tiếng Anh 
  

1. Theo kết quả thi THPT QG 2017 

2. Theo kết quả học bạ lớp 12 

THPT 

26 Nông học 52620109 40 

A00 

B00 

D07 

D08 

Toán, Lý, Hóa 

Toán, Hóa, Sinh 

Toán, Hóa, Tiếng Anh 

Toán, Sinh, Tiếng Anh 

  
1. Theo kết quả thi THPT QG 2017 

2. Theo kết quả học bạ lớp 12 

THPT 

27 Nuôi trồng thủy sản 52620301 100 

A00 

B00 

D07 

D08 

Toán, Lý, Hóa 

Toán, Hóa, Sinh 

Toán, Hóa, Tiếng Anh 

Toán, Sinh, Tiếng Anh 

  
1. Theo kết quả thi THPT QG 2017 

2. Theo kết quả học bạ lớp 12 

THPT 

28 Công tác xã hội 52760101 50 

C00 

C19 

C20 

D14 

Văn, Sử, Địa 

Văn, Sử, GDCD 

Văn, Địa, GDCD 

Văn, Sử, Tiếng Anh 

  
1. Theo kết quả thi THPT QG 2017 

2. Theo kết quả học bạ lớp 12 

THPT 

29 Quản lý đất đai 52850103 100 

A00 

A01 

B00 

D07 

Toán, Lý, Hóa 

Toán, Lý, Tiếng Anh 

Toán, Hóa, Sinh 

Toán, Hóa, Tiếng Anh 

  
1. Theo kết quả thi THPT QG 2017 

2. Theo kết quả học bạ lớp 12 

THPT 

  CÁC NGÀNH CAO ĐẲNG 240         

1 Giáo dục Mầm non 51140201 140 M00 Văn, Toán, NK GDMN  NK 

Kết hợp xét tuyển kết quả thi 

THPTQG 2017 (hoặc kết quả học 

bạ lớp 12 THPT) với thi tuyển các 

môn năng khiếu 

2 Giáo dục Tiểu học 51140202 100 

C01 

C03 

C04 

D01 

Văn, Toán, Lý 

Văn, Toán, Sử 

Văn, Toán, Địa 

Văn, Toán,Tiếng Anh 

  Theo kết quả thi THPT QG 2017 

  TỔNG CỘNG   2270         

* Ghi chú: Môn chính nhân hệ số 2 

2.7. Tổ chức tuyển sinh:  

2.7.1. Nhận hồ sơ ĐKXT theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017: 

- Đợt 1: Theo quy định của Bộ GDĐT 

- Các đợt bổ sung: Thông báo cụ thể trên website www.dthu.edu.vn  

2.7.2.  Nhận hồ sơ ĐKXT theo kết quả học bạ lớp 12 THPT 

- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: 25/6/2017 đến 25/7/2017 

- Hồ sơ gồm: 

http://www.dthu.edu.vn/
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 + Phiếu đăng ký xét tuyển: mẫu 1; 

 + Học bạ THPT (bản sao công chứng); 

 + Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời 

(bản sao công chứng); 

 + Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có). Để 

được hưởng chế độ thuộc vùng cao, vùng sâu, khu kinh tế mới, xã đặc biệt khó khăn thí 

sinh phải có bản sao công chứng Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú; 

 + Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh. 

 + Lệ phí: Theo quy định của Bộ GDĐT 

- Hình thức nhận: Nhận tại trường hoặc qua bưu điện bằng chuyển phát nhanh theo 

địa chỉ: Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp, số 

783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

2.7.3. Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp thi tuyển: 

- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: 25/6/2017 đến 06/7/2017 

- Hồ sơ gồm: 

 + Phiếu đăng ký xét tuyển: mẫu 2 (hoặc mẫu 3); 

 + Học bạ THPT (bản sao công chứng); 

 + Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời 

(bản sao công chứng); 

 + Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có). Để 

được hưởng chế độ thuộc vùng cao, vùng sâu, khu kinh tế mới, xã đặc biệt khó khăn thí 

sinh phải có bản sao công chứng Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú; 

 + Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh. 

 + Lệ phí: Theo quy định của Bộ GDĐT 

- Hình thức nhận: Nhận tại trường hoặc qua bưu điện bằng chuyển phát nhanh theo 

địa chỉ: Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp, số 

783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

- Thời gian thi năng khiếu: Ngày 10/7/2017 tại trường Đại học Đồng Tháp 

2.8. Chính sách ưu tiên: Theo quy định của Bộ GDĐT 

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Theo quy định của Bộ GDĐT 

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ/ hồ sơ 

- Lệ phí thi tuyển (các môn năng khiếu): 330.000 đ/ hồ sơ 

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; và, lộ trình tăng học phí tối đa cho 
từng năm (nếu có): 

Học phí năm học 2017-2018 thực hiện theo mức trần quy định tại Nghị định 

86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng 
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3.1.  Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:  

3.1.1. Thống kê diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá: 

 - Tổng diện tích đất của trường: 114.921,00 m2
 

 - Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường:   

24.105,11 m
2
. 

 - Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: 6.800 chỗ, khang trang, tiện nghi, cách trường 

khoảng 1 km. 

3.1.2. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị 

 

TT Tên Các trang thiết bị chính 

1 Phòng thí nghiệm Hóa học 
Máy HDLC; Máy GC-MS; Máy AAS; 

Máy Sắc ký ion… 

2 Phòng thí nghiệm về Môi trường 

Máy UV-VIS (đo quang); Máy cất nước; 

Máy cất đạm Kjeldhal; Máy li tâm; Máy đo 

tốc độ gió; Thiết bị đo COD 

3 Phòng TN Phân tích chỉ tiêu sinh học 
Kính hiển vi, Kính hiển vi kết nối máy 

tính, Nồi thanh trùng 

4 Phòng thí nghiệm sinh học 2 

Bộ chiết xuất chất béo; Máy cất nước tự 

động 2 lần; Máy chưng cất đạm; Kính hiển 

vi kết nối máy tính; Bộ phá mẫu.. 

5 Phòng TN Vật lý đại cương 

Bức xạ nhiệt định luật Strafan-Budonan; 

Bộ dụng cụ thí nghiệm xác định bước sóng 

và vận tốc âm theo PP sóng dừng; Bộ TN 

hiệu ứng quang điện… 

6 Phòng thực hành Âm thanh - Đàn 
Đàn Organ; Đàn guitar; Hệ thống thiết bị 

âm thanh phục vụ các hội thi, sự kiện. 

7 Phòng thực hành Kế toán ảo (2 phòng) 

Máy tính; Máy chấm công; Máy phô tô; 

Máy đếm tiền; Bộ chứng từ, Bộ Form các 

loại hồ sơ kế toán; Phần mềm Kế toán 

Misa. 

8 
Phòng Thực hành máy tính (14 phòng) 600 máy tính các loại: Acer, Dell, FPT, 

HP, Lenovo… 

9 
Phòng học ngoại ngữ (4 phòng) Máy tính, tai nghe và phần mềm Easy 

School… 

10 
Phòng thực hành múa, đàn của MN Tivi, Loa, Đầu đĩa, Gương lớn, đàn 

organ… 

11 Phòng thực hành nấu ăn Bếp điện, Lò nướng, Bếp ga…. 

 

3.1.3. Thống kê phòng học  

 

TT Loại phòng Số lượng 

1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 02 

2 Phòng học từ 100 – 200 chỗ 10 

3 Phòng học từ 50-100 chỗ 10 
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4 Số phòng học dưới 50 chỗ 48 

5 Số phòng học đa phương tiện 66 

 

 

3.1.4. Thống kê về học liệu (kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện 
 

TT Nhóm ngành đào tạo Số lượng 

1 Nhóm ngành I 67.503 

2 Nhóm ngành II 189 

3 Nhóm ngành III 4.897 

4 Nhóm ngành IV 1.300 

5 Nhóm ngành V 3.648 

6 Nhóm ngành VI 0 

7 Nhóm ngành VII 15.109 

 
3.2. Danh sách giảng viên cơ hữu: (đính kèm) 

 
 Đồng Tháp, ngày 10  tháng 02 năm 2017 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

PGS, TS. Nguyễn Văn Đệ 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP  

HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 
(Sử dụng để xét tuyển dựa vào kết quả học bạ lớp 12 THPT) 

1. Họ và tên: ………………………………………………Giới tính (Nam ghi 0, Nữ ghi 1):  

2. Ngày, tháng và 02 số cuối của năm sinh:       

3. Giấy chứng minh nhân dân số    

(Ghi mỗi số vào một ô) 

4. Hộ khẩu thường trú:  

………………………………………………………………                           Mã tỉnh     Mã huyện 

5. Trường THPT (lớp 10): ……………………………………………    

    Trường THPT (lớp 11): …………………………………………… 

    Trường THPT (lớp 12): …………………………………………… 

                                                                                                                          Mã tỉnh    Mã trường                                                         

6. Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3;  Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 

(Khoanh tròn vào khu vực, đối tượng ưu tiên (nếu có))    

7. Xét tuyển ngành: ……………………………..………Mã ngành:  

8. Điểm trung bình cả năm của 3 môn ở lớp 12 THPT theo tổ hợp môn:  

 Tên môn 1: ………………………….; Điểm: …………..   

 Tên môn 2: …………………………;  Điểm: …………..    

 Tên môn 3: …………………………;  Điểm: …………..   

9. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương  

10. Nộp lệ phí thi (30.000 đồng) bằng hình thức: (Đánh dấu “x” vào 1 trong 2 ô sau) 

  Tiền mặt   Qua bưu điện 

                                                                                                               

                                                                                                         

 
 

 

 

 

 

 

Ngày      tháng     năm 2017 
Người đăng ký 

(Ký và ghi rõ họ tên)  

 

XÁC NHẬN NGƯỜI KHAI PHIẾU NÀY 

Đang học lớp……….trường………………………………………..…… 

Hoặc đang cư trú tại xã, phường……………..………………..………… 

Hiệu trưởng các trường nơi học sinh đang học hoặc Công an xã, phường 

nơi thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương ký tên và đóng dấu. 

Ngày     tháng     năm 2017 

MẪU 1 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU  

VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 
(Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia tuyển sinh các ngành năng khiếu) 

 

1. Họ và tên: ………………………………………………Giới tính (Nam ghi 0, Nữ ghi 1):  

         

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh:      

3. Giấy chứng minh nhân dân số (Ghi mỗi số vào một ô): 

 

4. Ngành đăng ký dự thi: 

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

 Mã ngành    

5. Dự thi THPT quốc gia tại cụm thi:  ................................. …Mã cụm:                

6. Nơi nhận hồ sơ ĐKDT THPT quốc gia: ………………………………………………………… 

    Mã đơn vị ĐKDT:          

7. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

8. Nộp lệ phí thi (330.000 đồng) bằng hình thức: (Đánh dấu “x” vào 1 trong 2 ô sau) 

  Tiền mặt   Qua bưu điện 

……………….., ngày     tháng       năm 2017 
 (Họ tên, chữ ký của thí sinh) 
 

 

 

 

 

 

MẪU 2 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU  

VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 

(Sử dụng kết quả lớp 12 THPT tuyển sinh các ngành năng khiếu) 

1. Họ và tên: ………………………………………………Giới tính (Nam ghi 0, Nữ ghi 1):  

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh     

3. Giấy chứng minh nhân dân số (Ghi mỗi số vào một ô)  

 

4. Ngành đăng ký dự thi: ......................................................................................................................................        

    Mã ngành    

5. Hộ khẩu thường trú:  

………………………………………………………………                       Mã tỉnh        Mã huyện 

6. Trường THPT (lớp 10): ……………………………………………    

    Trường THPT (lớp 11): …………………………………………… 

    Trường THPT (lớp 12): …………………………………………… 

                                                                                                                           Mã tỉnh   Mã trường                                                         

7. Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3; Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 

(Khoanh tròn vào khu vực, đối tượng ưu tiên (nếu có))    

8. Điểm trung bình cả năm ở lớp 12 THPT: 

 Tên môn 1: ………………………….; Điểm: …………..   

 Tên môn 2: …………………………;  Điểm: …………..    

9. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương  

10. Nộp lệ phí thi(330.000 đồng) bằng hình thức: (Đánh dấu “x” vào 1 trong 2 ô sau): 

 Tiền mặt   Qua bưu điện 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

XÁC NHẬN NGƯỜI KHAI PHIẾU NÀY 

Đang học lớp……….trường………………………………………..…… 

Hoặc đang cư trú tại xã,  phường……………..………………..………. 

Hiệu trưởng các trường nơi học sinh đang học hoặc Công an xã, phường 

nơi thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương ký tên và đóng dấu. 

Ngày     tháng     năm 2017 

Ngày      tháng     năm 2017  
Người đăng ký 

(Ký và ghi rõ họ tên)  

MẪU 3 
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--------------/ 

2. Các đối tượng được xét tuyển thẳng vào các trường ĐH, CĐ. 

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động 

trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học; 

b) Người đã trúng tuyển vào các trường, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi 

nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, 

được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn 

nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới 

thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì 

được xem xét nhận vào học tại trường trước đây đã trúng tuyển. Nếu việc học tập bị gián 

đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem 

xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức; 

c) 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, kĩ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trung học được tuyển 

thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh. 

Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật 

quốc tế nếu chưa tốt nghiệp trung học sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học;  

d) Thí sinh đã tốt nghiệp trung học là thành viên đội tuyển quốc gia, được Bộ Văn hoá 

thể thao và du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia thi đấu trong các giải quốc tế 

chính thức, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể 

thao châu Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại 

hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Cúp Đông Nam Á được tuyển thẳng vào các 

trường ĐH, CĐ thể dục, thể thao (TDTT) hoặc các ngành TDTT của các trường theo quy 

định của từng trường;  

đ) Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp hệ trung cấp 

các trường năng khiếu nghệ thuật, đạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc 

tế về ca, múa, nhạc được tuyển thẳng vào học các ngành tương ứng trình độ ĐH, CĐ của 

các trường năng khiếu, nghệ thuật theo quy định của từng trường. 

Những thí sinh đoạt giải các ngành TDTT, năng khiếu nghệ thuật, thời gian được 

tính để hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày dự thi hay xét tuyển vào trường. 

e) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh 

đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung 

học, được tuyển thẳng vào ĐH theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã 

đoạt giải. 

Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh 

đoạt giải khuyến khích trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung 

học, được tuyển thẳng vào CĐ theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã 

đoạt giải. 

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi 

khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp trung học được bảo lưu sau khi tốt 

nghiệp trung học. 
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g) Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của 

cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả học 

tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem 

xét, quyết định cho vào học.  

h) Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại các trường ĐH, CĐ 

Việt Nam: Hiệu trưởng các trường căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông của học 

sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của trường để 

xem xét, quyết định cho vào học. 

i) Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT 

tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường 

trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 

30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm 

nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 

05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương 

cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng 

theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo 

nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy 

định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 

theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ 

và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ. 

Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học chính 

thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng các trường quy định. 

k) Người có bằng trung cấp loại giỏi trở lên và người có bằng trung cấp loại khá có 

ít nhất 02 năm làm việc theo chuyên ngành hoặc nghề đã được đào tạo, đáp ứng quy định 

tại khoản 1 Điều 6 của Quy chế này được tuyển thẳng vào cùng chuyên ngành trình độ 

cao đẳng.  

l) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ 

thi tay nghề quốc gia, đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy chế này được tuyển 

thẳng vào trường cao đẳng để học ngành, nghề phù hợp với nghề đã đoạt giải. 

3. Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào các trường 

ĐH, CĐ. 

a) Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong 

Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, sau khi hoàn thành 

kỳ thi THPT quốc gia, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ 

GDĐT quy định, Hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định cho vào học. 

b) Thí sinh đoạt huy chương vàng các giải vô địch hạng nhất quốc gia tổ chức một 

lần trong năm và thí sinh được Uỷ ban TDTT có quyết định công nhận là kiện tướng quốc 

gia đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia, không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở 

xuống, được ưu tiên xét tuyển vào ĐH  TDTT  hoặc các ngành TDTT tương ứng theo quy 

định của từng trường. 
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Thí sinh đoạt huy chương bạc, huy chương đồng của các giải vô địch hạng nhất quốc 

gia tổ chức 1 lần trong năm và thí sinh được Uỷ ban TDTT có quyết định công nhận là 

vận động viên cấp 1 quốc gia đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia,  không có môn nào có 

kết quả từ 1,0 điểm  trở xuống, được ưu tiên xét tuyển vào CĐ TDTT hoặc các ngành 

TDTT tương ứng của các trường. 

c) Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp hệ trung cấp 

các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật 

chuyên nghiệp chính thức toàn quốc về ca, múa, nhạc đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia, 

không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống, được trường ĐH, CĐ ưu tiên xét 

tuyển theo quy định của từng trường. 

Những thí sinh đoạt giải các ngành TDTT, năng khiếu nghệ thuật thời gian được tính để 

hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày thi tuyển sinh vào trường 

 


