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THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ðẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC
NĂM 2011
Căn cứ ðiều lệ trường ñại học ban hành theo Quyết ñịnh số 58/2010/Qð-TTg ngày
22/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ðiều lệ trường ñại học;
Căn cứ Quyết ñịnh số 62/2008/Qð-BGDðT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ Giáo
dục và ðào tạo v/v ban hành Quy chế tuyển sinh ñại học, cao ñẳng hình thức vừa làm vừa học;
Căn cứ Quyết ñịnh số 42/2008/Qé-BGDðT ngày 28 tháng7 nam 2008 của Bộ Giáo
dục và ðào tạo “Quy ñịnh về liên kết ñào tạo”;
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh ñại học hình thức vừa làm vừa học, kế hoạch tuyển sinh
năm 2011 và thực tế công tác tuyển sinh,
TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
Thông báo và quy ñịnh công tác tuyển sinh ñại học hình thức vừa làm vừa học
năm 2011 như sau :
I. HỆ ðÀO TẠO
Hệ ñào tạo ñại học hình thức vừa làm vừa học khoá 44, thời gian ñào tạo 5 năm, tốt
nghiệp khoá học ñược cấp bằng ñại học, danh hiệu cử nhân kinh tế.
II. CÁC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ðÀO TẠO
Mã chuyên
ngành

Tên ngành và chuyên ngành

Mã chuyên
ngành

Tên ngành và chuyên ngành

I. Ngành Kinh tế (mã số 401)
401.01
4010.2
401.03
401.04
401.05
401.06
402.01
402.02
402.03
402.04
403.01
404.01
405.01
101.01
501.01

Kế hoạch
401.07
Kinh tế lao ñộng
Kinh tế quốc tế (Kinh tế ñối
401.08
Kinh tế ñầu tư
ngoại)
Kinh tế Nông nghiệp và PTNT
401.09
Quản lý kinh tế
Kinh tế và quản lý môi trường
401.10
Quản lý xã hội
Kinh tế Bảo hiểm
401.11
Kinh tế và quản lý ñịa chính
Kinh tế Du lịch – Khách sạn
401.12
Thống kê kinh tế xã hội
II. Ngành Quản trị kinh doanh (mã số 402)
Quản trị nhân lực
402.05
Marketing
Thương mại quốc tế
402.06
Kinh doanh quốc tế
Quản trị kinh doanh tổng hợp
402.07
Quản trị Thương mại
Quản trị doanh nghiệp
III. Ngành Tài chính – Ngân hàng (mã số 403)
Tài chính
403.02
Ngân hàng
IV. Ngµnh Kế toán (mã số 404)
Kế toán
404.02
Kiểm toán
V.Hệ thống thôg tin (mã số 405)
Tin họcc Kinh tế
VI. Khoa học máy tính (mã số 101)
Công nghệ thông tin
VII. Ngành Luật học (mã số 501)
Luật kinh doanh

III. PHƯƠNG THỨC HỌC
Thí sinh có thể chọn một trong một trong các phương thức học sau:
1. ðịnh kỳ học ngoài giờ hàng tuần (trong suốt khoá học) vào các buổi tối trong tuần,
ngày thứ bảy và chủ nhật (dành riêng cho các lớp mở tại khu vực Hà nội)
2. ðịnh kỳ học hàng năm (trong giờ hành chính), mồi năm học 2 kỳ, mỗi kỳ từ 6 ñến 8
tuần.
3. ðịnh kỳ học hàng tháng (trong giờ hành chính), mồi tháng học 10 ngày.
4. ðối với phương thức học ñịnh kỳ hàng năm, ñịnh kỳ hàng tháng có thể học theo
hình thức 1 buổi trong giờ hành chính và 1 buổi ngoài giờ (ðịnh kỳ - Bán ngoài giờ)
IV. ðỐI TƯỢNG THỦ TỤC TUYỂN SINH
1. ðối tượng và ñiều kiện dự thi
(1) Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc
gia ñình, ñịa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế, có ñủ các ñiều kiện dưới ñây ñều ñược dự thi tuyển
sinh:
a) ðã tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, trung cấp chuyên
nghiệp (sau ñây gọi chung là trung học hoặc tương ñương, viết tắt là TH);
b) Có ñủ sức khoẻ ñể học tập theo quy ñịnh hiện hành. ðối với những người tàn tật,
khuyết tật, tuỳ tình trạng sức khoẻ và yêu cầu của ngành học, hiệu trưởng xem xét, quyết ñịnh
cho dự thi tuyển sinh.
e) Nộp ñầy ñủ, ñúng thủ tục, ñúng thời hạn các giấy tờ hợp lệ và lệ phí ñăng ký dự thi.
(2) Những người không ñủ các ñiều kiện kể trên và những người thuộc diện dưới ñây
không ñược dự thi:
a) Không chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự; ñang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc
ñang trong thời kỳ thi hành án hình sự;
b) Những người bị tước quyền dự thi tuyển sinh hoặc bị kỷ luật buộc thôi học chưa ñủ
thời hạn quy ñịnh tính từ ngày ký quyết ñịnh kỷ luật ñến ngày dự thi.
c) Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chưa ñược thủ trưởng cơ quan cho phép
ñi học.

2. Chính sách và thủ tục giấy tờ ưu tiên cộng ñiểm thi tuyển sinh
(1) Chính sách ưu tiên theo ñối tượng
(2) Chính sách ưu tiên theo khu vực
Chi tiết xem phụ lục kèm theo thông báo
3 . Thủ tục hồ sơ thi tuyển sinh
(1) Hồ sơ gồm có:
a) Phiếu ñăng ký dự thi (Trường in và phát hành theo mẫu của Bộ GD&ðT) ñược Uỷ
ban nhân dân xã (phường) (ñối với những người chưa có việc làm) hoặc thủ trưởng cơ
quan, ñơn vị (ñối với những người ñã có việc làm) xác nhận trong thời gian 6 tháng
tính ñến ngày thi tuyển;

b) 04 ảnh chân dung cỡ 3x4 cm trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp ñến ngày nộp
hồ sơ ñăng ký dự thi; có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau ảnh.
c) Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận ñối tượng ưu tiên (nếu có) (nếu có) theo quy ñịnh ở
ñiểm 2 mục IV;
d) Bản chính và bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp trung học (bản chính kiểm tra xong
Trường trả lại ngay cho thí sinh) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trung học (ñối với
những người dự thi ngay trong năm tốt nghiệp)
ñ) 02 phong b× d¸n sẵn tem và ghi râ ñịa chỉ liªn lạc của thÝ sinh (Tr−êng dïng phong
b× nµy ®Ó göi giÊy b¸o thi, giÊy b¸o kÕt qu¶ thi cho thÝ sinh, v× vËy thÝ sinh cÇn ghi râ, ®Çy ®ñ
®Þa chØ theo quy ®Þnh cña b−u ®iÖn)
Tất cả giấy tờ ñựng trong phong bì cỡ 25x35cm.
Mẫu hồ sơ (gồm các loại mẫu giấy tờ ghi ở ñiểm a, ñ ở trên) do Trường thống nhất
phát hành. Khoa ðại học Tại chức tổ chức cho các thí sinh ñăng ký dự tuyển và phát hành mẫu
hồ sơ cho các ñiểm thi tại trường và các Bộ, Ban ngành ở Khu vực Hà Nội (riêng các ñơn vị
phối hợp ñào tạo ở khu vực Hà Nội sẽ có thống nhất cụ thể giữa Trường và ñơn vị phối hợp
ñào tạo trước khi phát hành hồ sơ). Chỉ những hồ sơ do Khoa ðại học Tại chức phát hành và
thí sinh ñã ñăng ký mới ñược thu nhận.
Trường không nhận hồ sơ nộp muộn, thiếu 1 trong các giấy tờ, thủ tục quy ñịnh tại
các ñiểm a, b, d, ñ ở trên, như hồ sơ chưa có văn bằng, làm không ñúng mẫu, phô tô lại mẫu,
mẫu không do trường phát hành, khai không ñầy ñủ các nội dung, tẩy xoá các nội dung, viết
thêm sau khi ñã ñược ñơn vị xác nhận, nội dung giữa các giấy tờ có mâu thuẫn với nhau, ñơn
vị xác nhận hồ sơ không ñúng quy ñịnh, hồ sơ nhờ người khác khai hộ, khai thêm, nộp hộ ....
Văn bằng tẩy chữa, dập xoá, không rõ ràng, không rõ nguồn gốc cấp phát...
Thí sinh nộp hồ sơ ñăng ký dự tuyển tại kỳ thi và ñịa ñiểm thi nào chỉ ñược xét dự thi
cho kỳ thi tại ñịa ñiểm thi ñó. Hồ sơ ñã nộp Trường không trả lại cho thí sinh, không hoàn lệ
phí ñã nộp.
Thí sinh có ñầy ñủ các ñiều kiện quy ñịnh tại tiểu mục 1 và ñiểm (1), mục IV của
thông báo này ñược dự thi (gọi chung là ñủ ñiều kiện dự thi). Trường sẽ có giấy báo cho các
thí sinh dự thi trước ngày thi 15 ngày, và thông báo ngày thi trên trang web của trường, Báo
Nhân dân, Báo Hà Nội Mới...
(2) Khối và Môn thi : thi tuyển theo khối A với 3 môn thi là Toán, Vật lý và Hoá học.
Thí sinh phải thi ñủ 3 môn : Toán, Vật lý và Hoá học theo chương trình THPT và Bổ
túc trung học hiện hành. Hình thức thi: theo quy ñịnh chung của Bộ
Trường có tổ chức ôn văn hoá cho thí sinh dự thi. Thời gian ôn luyện văn hoá từ tháng
4 năm 2011. Khoa ðại học Tại chức là ñơn vị ñược Trường giao nhiệm vụ tổ chức, thực hiện
việc ôn luyện văn hoá cho thí sinh.
(3) Lệ phí tuyển sinh
- Lệ phí ñăng ký dự tuyển: 100.000ñ (một trăm ngàn ñồng chẵn).
- Lệ phí tuyển sinh tại trường: 300.000ñ (ba trăm ngàn ñồng chẵn).
Lệ phí ñăng ký dự tuyển và lệ phí tuyển sinh ñược nộp ngay khi ñăng ký dự tuyển.
4. Thí sinh trúng tuyển và ñược xét tuyển thẳng
Căn cứ vào chỉ tiêu ñược Bộ Giáo dục và ðào tạo duyệt; số lượng thí sinh dự thi, chất
lượng thi tuyển sinh và những vấn ñề liên quan khác, Trường sẽ quyết ñịnh ñiểm chuẩn cho
từng ñiểm thi. Mỗi kỳ thi có thể ñịnh ñiểm chuẩn chung hoặc ñiểm chuẩn chung kết hợp với

ñiểm chuẩn theo chuyên ngành hoặc lấy ñiểm chuẩn riêng cho từng chuyên ngành ñào tạo.
ðiểm chuẩn tối thiểu (tổng ñiểm 3 môn thi và ñiểm ưu tiên theo chính sách và ñiểm ưu tiên
theo khu vực) là 12,0 ñiểm.
Thí sinh có ñủ ñiều kiện dự thi, thi ñủ 3 môn theo quy ñịnh thuộc diện xét tuyển.
Thí sinh thuộc diện xét tuyển sẽ ñược trường thông báo kết quả thi.
Thí sinh thuộc diện xét tuyển ñạt ñiểm chuẩn quy ñịnh thì ñược trúng tuyển kỳ thi.
Thí sinh là anh hùng lao ñộng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ thi ñua
toàn quốc (có quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ); Thí sinh có văn bằng tốt nghiệp ñại học
của các trường ñại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có thể ñược xem xét tuyển thẳng
theo khả năng tiếp nhận của trường.
5. Tổ chức ñào tạo
Trường sẽ tổ chức ñào tạo cho mỗi chuyên ngành và phương thức học của kỳ thi tuyển
khi có từ 70 thí sinh trúng tuyển trở lên. Trường hợp thí sinh trúng tuyển ít hơn có thể ñăng ký
chuyển sang học chuyên ngành và phương thức học khác (theo hướng dẫn của Trường) hoặc
bảo lưu kết quả thi tuyển 1 năm (tính từ ngày ghi trên giấy báo tập trung học).
Thí sinh trúng tuyển kỳ thi nào, ñiểm học nào ñược học với khoá học và ñịa ñiểm học
ñó.
Thí sinh trúng tuyển phải ñến nhập họckhai giảng và học tập theo ñúng kế hoạch ghi
trên giấy báo tập trung học.
Thí sinh trúng tuyển ñến nhập học chậm do ốm ñau, tai nạn có giấy xác nhận của bệnh
viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tại có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên trường
có thể xét tiếp nhận vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh vào học với khoá liền ngay sau.
Thí sinh trúng tuyển không ñến nhập học, không báo cáo với Trường hoặc có thời gian
bảo lưu kết quả tuyển sinh (với các trường hợp nêu trên) quá 1 năm, sau khi khoá học khai
giảng 15 ngày coi như bỏ học. Trường sẽ xoá tên trong danh sách trúng tuyển.
Thí sinh nhập học phải nộp học phí theo quy ñịnh của Trường
Học phí ñược quy ñịnh riêng cho từng phương thức học và chuyên ngành ñào tạo. Mức
học phí ñược tính trên cơ sở quy ñịnh hàng năm của Liên Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục ðào
tạo và sẽ ñược thông báo cụ thể khi báo nhập học.
V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ, THI TUYỂN VÀ KHAI GIẢNG
1. Thời gian thi tuyển và khai giảng:
Trường sẽ tổ chức thi tuyển theo quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ñào tạo. Cụ thể sẽ thông
báo sau.
2. Thời gian nhận hồ sơ :
(1) Thi tại trường:
Thí sinh thi tuyển tại trường nộp hồ sơ trực tiếp tại Khoa ðại học Tại chức (nhà 5) của
Trường theo kế hoạch nhận hồ sơ cho từng thí sinh ñược ghi ở góc trên bên trái của túi ñựng
hồ sơ. Thí sinh nộp hồ sơ trong giờ hành chính (trừ thứ 7, chủ nhật).
(2) Thi tại các ñơn vị phối hợp ñào tạo: Thí sinh dự tuyển vào các lớp tại các ñơn vị
phối hợp ñào tạo nộp tại ñơn vị phối hợp ñào tạo theo thời gian do Trường và ñơn vị phối
hợp ñào tạo thống nhất quy ñịnh.
VI. ðIỀU KIỆN, THỦ TỤC MỞ LỚP VÀ TUYỂN SINH TẠI CÁC ðƠN VỊ
PHỐI HỢP ðÀO TẠO
1. ðơn vị phối hợp ñào tạo phải có ñủ các ñiều kiện sau:

(1) ðơn vị phối hợp ñào tạo phải là các trường ðH, trường Cð, trường trung cấp
chuyên nghiệp hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh ñảm bảo ñược các yêu cầu về
cơ sở vật chất, thiết bị và cán bộ quản lý ñối với các ngành ñược ñào tạo; chịu trách nhiệm
quản lý học viên, giám sát việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên và chuẩn bị các
ñiều kiện cơ sở vật chất theo yêu cầu của trường.
(2) Có văn bản giao nhiệm vụ ñặt lớp tại ñịa phương của Bộ Giáo dục và ðào tạo
(3) Có Hợp ñồng liên kết ñào tạo giữa trường với ñơn vị phối hợp ñào tạo (theo Quyết
ñịnh số 42/2008/Qð-BGDðT ngày 28 tháng 7 nam 2008 của Bộ Giáo dục và ðào tạo “Quy
ñịnh về liên kết ñào tạo”)
2. Thủ tục liên kết tuyển sinh
(1) Các ñơn vị có nhu cầu ñào tạo phải có văn bản của UBND tỉnh hoặc tương ñương
(nêu rõ nhu cầu, ñối tượng, phạm vi tuyển sinh, ngành và chuyên ngành ñào tạo, phương thức
học, số lớp xin mở (mỗi lớp không quá 80 người), ñịa ñiểm ñặt lớp học (tên, ñịa chỉ, số ñiện
thoại, số fax.. cơ quan, ñơn vị ñặt lớp học) gửi 1 bản cho trường ðại học Kinh tế Quốc dân và
1 bản cho Bộ Giáo dục và ñào tạo. Sau khi nhận ñược hồ sơ xin mở lớp ðơn vị phối hợp ñào
tạo giúp Trường tiến hành khảo sát cơ sở vật chất và các ñiều kiện khác... phục vụ quá trình
tuyển sinh và ñào tạo.
(2) Trường sẽ có văn bản thông báo tuyển sinh (nếu ñơn vị liên kết có ñủ các ñiều
kiện, ñược Bộ Giáo dục ðào tạo giao nhiệm vụ)
(3) Trường cùng ñơn vị ký hợp ñồng ñào tạo, bàn bạc cụ thể kế hoạch thực hiện và
hoàn tất thủ tục tuyển sinh trước ngày thi tuyển chậm nhất là 30 ngày;
(4) Phối hợp tổ chức ôn luyện văn hoá cho thí sinh khoảng 2 ñến 3 tháng trước khi thi
tuyển ñể ñảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh và chất lượng ñào tạo.
3. ðiều kiện dự thi và hồ sơ dự thi của thí sinh tại các ñơn vị phối hợp ñào tạo
Thí sinh dự tuyển vào các lớp tại các ñơn vị phối hợp ñào tạo phải có ñủ các ñiều kiện
ghi ở tiểu mục 1 mục IV của thông báo này; có ñủ các ñiều kiện dự tuyển của lớp học do ñơn
vị phối hợp ñào tạo quy ñịnh; có 2 bộ hồ sơ giống hệt nhau ñúng quy ñịnh tại ñiểm (1), mục
IV, nộp tại ñơn vị phối hợp ñào tạo theo thời gian do Trường và ñơn vị phối hợp ñào tạo
thống nhất quy ñịnh. Dự lớp ôn văn hoá do Trường và ñơn vị phối hợp ñào tạo tổ chức. Các
nội dung khác ñược thực hiện như thông báo ñã nêu.
Trên ñây là nội dung tuyển sinh vào hệ vừa làm vừa học năm 2011. Chi tiết của thông
báo và mọi thông tin có liên quan ñến công tác tuyển sinh ñăng trên trang Web của trường
theo ñịa chỉ http://www.neu.edu.vn
Cá nhân có nhu cầu học tập, ñơn vị có nhu cầu mở lớp xin liên hệ với khoa ðại học Tại
chức (phòng 2, 4, 5, 6, 7- nhà 5) của Trường. ðiện thoại: 3.6280280 xin các máy lẻ 5502 ñến
5514.
HIỆU TRƯỞNG
CHỦ TỊCH HỘI ðỒNG TUYỂN SINH
Nơi gửi :
- Bộ Giáo dục và ðT (ñể báo cáo)
- Các ñơn vị có nhu cầu tuyển sinh
- Các ñơn vị trong trường ñể phối
hợp thực hiện
- Lưu TH, khoa Tại chức

GS. TS Nguyễn Văn Nam

Phụ lục
ChÝnh s¸ch vµ thñ tôc giÊy tê −u tiªn céng ®iÓm thi tuyÓn sinh
(Kèm theo thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2011 số 276 /TB-ðHKTQD
ngày 06 /04/2011)

(1) Chính sách ưu tiên theo ñối tượng
Nhóm ưu tiên và ñối tượng ưu tiên

Giấy tờ cần có

a) Nhóm ưu tiên 1 (ƯT1) gồm các ñối tượng:
- ðối tượng 01: công dân Việt Nam có cha hoặc mẹ là Giấy khai sinh hoặc giấy chứng
người dân tộc thiểu số.
nhận của UBND xã (phường)
- ðối tượng 02: công nhân trực tiếp sản xuất ñã làm
việc liên tục 60 tháng trở lên, trong ñó có ít nhất 2 năm
là chiến sĩ thi ñua, ñược cấp tỉnh trở lên công nhận và
cấp bằng khen.

Quyết ñịnh giao việc, chứng nhận
thời gian làm việc, Quyết ñịnh
công nhận CSTð và tặng bằng
khen của UBND tỉnh, TP

- ðối tượng 03: Người lao ñộng thuộc tất cả các thành
phần kinh tế ñược từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương, bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi,
nghệ nhân, người ñược cấp bằng hoặc huy hiệu Lao
ñộng sáng tạo của Tổng Liên ñoàn Lao ñộng Việt Nam
hoặc Trung ương ðoàn TNCS Hồ Chí Minh; Người làm
việc ñủ 60 tháng trở lên thi vào ñúng ngành ñã ñược ñào
tạo;

Quyết ñịnh công nhận thợ giỏi của
UBND tỉnh, TP,
Qð cấp bằng hoặc huy hiệu sáng
tạo của TLðLðVN hoặc TW ðoàn
TNCS HCM
Quyết ñịnh giao việc, chứng nhận
thời gian làm việc của ñơn vị

- ðối tượng 04:
04.1 Thương binh, bệnh binh, người ñược hưởng GCN thương binh, bệnh binh
chính sách như thương binh;
04.2 Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ ñược cử Lệnh gọi nhập ngũ và GCN thời
ñi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại khu gian phục vụ của thủ trưởng ñơn
vực 1; Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ ñược cử ñi vị.
học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;
04.3 Quân nhân, công an nhân dân hoàn thành Quyết ñịnh xuất ngũ
nghĩa vụ ñã xuất ngũ có thời gian phục vụ từ 18 tháng
trở lên;
- ðối tượng 05:
05.1 Con liệt sĩ; Con thương binh hoặc con bệnh binh
mất sức lao ñộng 81% trở lên; Con của người ñược
hưởng chính sách như thương binh mất sức lao ñộng
81% trở lên;

GCN Tổ quốc ghi công, GCN thương
binh, bệnh binh... của người cha (hoặc
mẹ) hoặc giấy chứng nhận của phòng
TBXH huyện (quận), thị xã, TP thuộc
tỉnh.

05.2 Con của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, con của Anh Quyết ñịnh phong tặng danh hiệu
hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao ñộng.
Anh hùng của Chủ tịch nướccho
05.3 Con của người hoạt ñộng cách mạng trước tổng người cha (hoặc mẹ)
khởi nghĩa 19/8/1945;
05.4 Con ñẻ của người hoạt ñộng kháng chiến bị nhiễm Qð công nhận của UBND tỉnh
chất ñộc hoá học ñược ủy ban nhân dân cấp tỉnh công (TP)
nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong
sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất ñộc hoá học;
05.5 Công nhân viên chức có thời gian làm việc liên tục Quyết ñịnh giao việc, chứng nhận
từ 24 tháng trở lên tại khu vực 1.
thời gian làm việc của ñơn vị
b) Nhóm ưu tiên 2 (UT2) gồm các ñối tượng:
- ðối tượng 06:
06.1 Thanh niên xung phong tập trung ñược cử ñi học; Lệnh gọi nhập ngũ và GCN thời
Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ ñược cử ñi học có gian phục vụ của thủ trưởng ñơn
thời gian phục vụ dưới 18 tháng không ở khu vực 1
vị.
06.2 Công nhân viên chức có thời gian làm việc liên tục Quyết ñịnh giao việc, chứng nhận
từ 24 tháng trở lên không ở khu vực 1.
thời gian làm việc của trưởng ñơn
vị
- ðối tượng 07: Con thương binh hoặc con bệnh binh Bản sao GCN thương binh, bệnh
mất sức lao ñộng dưới 81%; Con của người ñược hưởng binh... của người cha (hoặc mẹ)
chính sách như thương binh mất sức lao ñộng dưới 81%; hoặc giấy chứng nhận của phòng
TBXH huyện (quận), thị xã, TP
thuộc tỉnh
Thời hạn tối ña ñược hưởng ưu tiên ñối với quân nhân, công an phục viên, xuất ngũ,
chuyển ngành dự thi là 18 tháng kể từ ngày ký quyết ñịnh xuất ngũ ñến ngày dự thi.
Người có nhiều diện ưu tiên theo ñối tượng chỉ ñược hưởng một diện ưu tiên cao
nhất.
Mức chênh lệch ñiểm trúng tuyển giữa hai nhóm ñối tượng ưu tiên kế tiếp là 1
ñiểm.

(2) Chính sách ưu tiên theo khu vực:
Xét ưu tiên khu vực

Giấy tờ cần có

a) Ưu tiên khu vực ñược xác ñịnh theo nơi làm Xét theo thời gian làm việc cần có
việc hoặc theo nơi học và tốt nghiệp trung học:
Quyết ñịnh giao việc, chứng nhận
- Người có thời gian làm việc liên tục từ 24 thời gian làm việc của ñơn vị. Xét
tháng trở lên tính ñến ngày nộp hồ sơ ñăng ký dự thi tại theo nơi học và TN trung học chỉ
khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực ñó hoặc cần khai rõ quá trình học THPT
theo nơi học và tốt nghiệp trung học trước khi ñi làm (phần quá trình học tập và làm việc
việc, tuỳ theo khu vực nào có mức ưu tiên theo khu vực trong phiếu tuyển sinh) và bản sao
học bạ học THPT
cao hơn.
- Người học liên tục và tốt nghiệp trung học tại
khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực ñó. Nếu
trong 3 năm học trung học có chuyển trường thì thời
gian học ở khu vực nào lâu hơn ñược hưởng ưu tiên
theo khu vực ñó. Nếu mỗi năm học một trường hoặc nửa
thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường
kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên theo khu
vực ñó.

Căn cứ phần khai quá trình học
THPT (phần quá trình học tập và
làm việc trong phiếu tuyển sinh)
và học bạ học THPT

b) Các khu vực tuyển sinh ñược phân chia như sau:
- Khu vực 1 (KV1) gồm: Các ñịa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải ñảo,
trong ñó có các xã thuộc vùng có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn theo quy ñịnh
của Chính phủ.
- Khu vực 2 – nông thôn (KV2 - NT) gồm: Các xã, thị trấn không thuộc KV1, KV2,
KV3.
- Khu vực 2 (KV2) gồm: Các thành phố trực thuộc tỉnh (không trực thuộc Trung
ương); các thị xã; các huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc Trung ương.
- Khu vực 3 (KV3) gồm: các quận nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương. Thí
sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.
Mức chênh lệnh ñiểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 ñiểm.
Thí sinh phải tự khai rõ ñặc ñiểm ưu tiên kèm theo các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (bản sao hợp
lệ) theo quy ñịnh ở trên trong hồ sơ và chỉ ñược hưởng 1 chế ñộ ưu tiên cao nhất mà mình có.
Thí sinh không khai ñặc ñiểm ưu tiên hoặc không nộp giấy tờ chứng nhận ưu tiên hợp pháp theo
quy ñịnh trên, hoặc giấy tờ ưu tiên ñã nộp không hợp pháp ñều không ñược xét ưu tiên. Trường
không nhận và không xem xét giấy tờ ưu tiên khi ñã thi tuyển.

(3) Các ñối tượng ñược xét tuyển thẳng:
a) Anh hùng lao ñộng, anh hùng lực lượng vũ trang, chiến sĩ thi ñua toàn quốc, ñã có
bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương ñương;
b) Người ñã dự thi và trúng tuyển vào trường hệ chính quy hoặc hình thức VLVH,
nhưng ngay năm ñó có lệnh ñiều ñộng ñi nghĩa vụ quân sự hoặc ñi thanh niên xung phong tập
trung, nay ñã hoàn thành nghĩa vụ, ñược phục viên, xuất ngũ, ñược từ cấp trung ñoàn trong
quân ñội hoặc Tổng ñội Thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có ñủ ñiều kiện và tiêu chuẩn
về sức khoẻ, có ñầy ñủ các giấy tờ hợp lệ và chưa quá 5 năm kể từ ngày dự thi ðH thì ñược
xem xét nhận vào học tại trường mà không phải thi lại;
c) Những người ñã có bằng tốt nghiệp ðH có nguyện vọng học ðH ngành học khác
theo hình thức VLVH, ñược xét tuyển thẳng vào ðH theo hình thức VLVH.

