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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI 

 

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

 
Số:  295/TB-ĐHTĐHN/TS15 Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2015 

 
THÔNG BÁO  

V/v điểm chuẩn nguyện vọng 1 tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2015  
 

Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Thủ đô Hà Nội thông báo Điểm chuẩn nguyện 
vọng 1 tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2015 cho các ngành đào tạo như sau: 
1. Điểm trúng tuyển  
- Đối với học sinh phổ thông, khu vực 3 
TT Tên ngành Mã ngành Điểm trúng tuyển 
I. Các ngành sư phạm   
1. Sư phạm Toán học C140209 29.25 
2. Sư phạm Tin học C140210 15.00 
3. Sư phạm Hóa học C140212 25.25 
4. Sư phạm Sinh học C140213 17.00 
5. Sư phạm Vật lý  C140211 24.00 
6. Sư phạm Địa lý  C140219 25.50 
7. Sư phạm Lịch sử  C140218 23.50 
8. Sư phạm Ngữ văn C140217 29.50 
9. Sư phạm Âm nhạc C140221 17.50 
10. Sư phạm Mỹ thuật C140222 - 
11. Giáo dục Thể chất C140206 17,50 
12. Sư phạm tiếng Anh (đào tạo GV dạy 

tiếng Anh ở bậc THCS) 
C140231 27.50 

13. Giáo dục Tiểu học C140202 33.00 
14. Giáo dục Mầm non C140201 20.00 
II. Các ngành ngoài sư phạm   
15. Tiếng Anh C220201 18.25 
16. Việt Nam học C220143 18.75 
17. Công nghệ thông tin C480201 16.00 
18. Tiếng Trung Quốc C220204 16.50 
19. Công tác xã hội C760101 18.00 
20. Công nghệ kỹ thuật môi trường C510406 16.00 
21. Truyền thông và mạng máy tính C480102 26.00 
22. Công nghệ sinh học C420201 17.00 
III. Các ngành liên thông từ TCCN   
23. Giáo dục Tiểu học* C140202 15,00 

- Môn thi chính hệ số 2. 
- Các khu vực kế tiếp giảm 0,5 điểm (chưa quy đổi). 
- Các đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm (chưa quy đổi). 
- (*): ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ngành GD Tiểu học liên thông hệ chính 

quy quy định điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10. 
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2. Nhận giấy báo trúng tuyển năm 2015:  
Nhà trường gửi Giấy báo trúng tuyển cho thí sinh trúng tuyển: 
- Tại trường ĐH Thủ đô Hà Nội trong 2 ngày 27/8 và 28/8/2015. 
- Sau thời gian nói trên, Nhà trường gửi Giấy báo qua bưu điện theo địa chỉ ghi trên phòng bì 

của thí sinh. Lưu ý: Giấy báo trúng tuyển chỉ cấp 01 lần. 
3. Thời gian nhập học:  
3.1. Các ngành cao đẳng hệ chính quy: 
Tại phòng Công tác Học sinh sinh viên, cơ sở 1, trường ĐH Thủ đô Hà Nội (trong giờ hành 

chính, sáng từ 8h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 16h30). Khi đến nhập học, yêu cầu thí sinh 
mang theo: Giấy báo trúng tuyển và nhập học; Hồ sơ nhập học (có hướng dẫn chi tiết đính 
kèm). Cụ thể: 

- Sáng ngày 08/9/2015: các ngành GD Thể chất, SP Âm nhạc, GD Tiểu học, SP Tin học, 
Công nghệ thông tin.  

- Chiều ngày 08/9/2015: các ngành SP tiếng Anh, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, Công tác xã hội. 
- Sáng ngày 09/9/2015: các ngành SP Ngữ văn, SP Lịch sử, Việt Nam học, GD Mầm non. 
- Chiều ngày 09/9/2015: các ngành SP Toán học, SP Hoá học, SP Sinh học, SP Địa lý, SP 

Vật lý.  
3.2. Các ngành cao đẳng liên thông hệ chính quy: 
Tại Trung tâm liên kết đào tạo – bồi dưỡng, cơ sở 2, trường ĐH Thủ đô Hà Nội (trong giờ 

hành chính, sáng từ 8h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 16h30).  
Khi đến nhập học, yêu cầu thí sinh mang theo: Giấy báo trúng tuyển và nhập học; Hồ sơ 

nhập học (có hướng dẫn chi tiết đính kèm).  
Cụ thể: cả ngày 14/9/2015, ngành GD Tiểu học (liên thông). 
4. Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 
4.1. Mức điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 
- Xét tuyển đối với thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.  
- Mức điểm tối thiểu đủ điều kiện đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung: phải đạt từ mức điểm 

trúng tuyển nguyện vọng 1 trở lên (trong đó điểm môn thi chính nhân hệ số 2) của tất cả các 
ngành học theo khối thi. 

- Các thí sinh xét tuyển nguyện vọng ngành sư phạm phải có hộ khẩu tại Hà Nội. 
- Thí sinh dự thi năng khiếu các ngành SP Âm nhạc, GD Thể chất ở các trường khác phải gửi 

kèm kết quả thi năng khiếu. 
- Nhà trường còn chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho các ngành:  

TT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn SL chỉ tiêu 
I. Các ngành sư phạm 

1 Sư phạm Tin học C140210 TOÁN, Vật Lý, Hóa học 
TOÁN, Vật Lý, Tiếng Anh 

08 

2 Sư phạm Âm nhạc C140221 Văn, Thẩm âm tiết tấu, Thanh 
nhạc 

12 

3 Giáo dục Thể chất C140206 Toán, Sinh, NĂNG KHIẾU 
TDTT 

18 

II. Các ngành ngoài sư phạm 
4 Việt Nam học C220143 VĂN, Sử, Địa 

VĂN, Toán, Anh 
12 

5 Công nghệ thông tin C480201 TOÁN, Vật Lý, Hóa học 
TOÁN, Vật Lý, Tiếng Anh 

29 

6 Mạng truyền thông và máy 
tính 

C480102 TOÁN, Vật Lý, Hóa học 
TOÁN, Vật Lý, Tiếng Anh 

30 

7 Công nghệ sinh học C420201 HÓA HỌC, Toán, Vật Lý 
HÓA HỌC, Toán, Sinh học 

30 

8 Công nghệ kỹ thuật môi 
trường 

C510406 TOÁN, Vật Lý, Hóa học 
TOÁN, Vật Lý, Tiếng Anh 
TOÁN, Sinh học, Hóa học 

30 
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4.2. Thời gian xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 
a) Thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 nộp qua đường bưu điện 

hoặc trực tiếp nộp tại trường ĐH Thủ đô Hà Nội: 26/8/2015 đến hết ngày 07/9/2015 
(căn cứ theo dấu bưu điện). Gồm: 

- Phiếu ĐKXT có ghi rõ đợt xét tuyển, cho phép thí sinh đăng ký tối đa 4 ngành 
của trường cho mỗi đợt xét tuyển. Các nguyện vọng này được xếp theo thứ tự ưu tiên 
từ 1 đến 4; 

- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tương ứng với đợt xét tuyển (nguyện vọng 
bổ sung đợt 1);   

- Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường 
thông báo kết quả xét tuyển. 

b) Lệ phí xét tuyển: 30.000 VNĐ/ hồ sơ. 
c) Địa chỉ nhận phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1: phòng Đào tạo, 

trường ĐH Thủ đô Hà Nội, số 98 phố Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội. 
d) Nhà trường công bố kết quả xét tuyển và danh sách tuyển sinh trúng tuyển 

nguyện vọng bổ sung đợt 1 dự kiến vào chiều ngày 17/9/2015. 
e) Thời gian nhập học cho thí sinh trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 vào 

ngày 18/9/2015. 
5. Thông báo kết quả tuyển sinh 2015 
Kết quả tuyển sinh 2015 được thông báo tại trường và trên website nhà trường 

http://www.cdsphanoi.edu.vn 
 
 
Nơi nhận:                                                      

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo); 
- Hội đồng tuyển sinh; 
- Các đơn vị trong trường; 
- Thư viện (đăng website); 
-     Lưu văn thư, đào tạo (5 bản).                  

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG - CHỦ TỊCH HĐTS 

 
(đã ký) 

 
 

Bùi Văn Quân 
 
 
 
 

http://www.cdsphanoi.edu.vn

