
Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai công bố phương án tuyển sinh 2017 

Năm 2017, Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai xét tuyển bằng 2 
hình thức: xét điểm thi THPT Quốc gia và xét học bạ 

1. Phạm vi tuyển sinh 

Tuyển sinh trong cả nước. 

2. Phương thức tuyển sinh  

Xét tuyển theo 2 phương thức sau: 

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. 

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ghi trong học bạ THPT. 

3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét 
tuyển 

* Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia: 

Thí sinh phải có kết quả thi đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của 
Bộ GD&ĐT. 

* Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ghi trong học bạ THPT: 

 Điểm trung bình của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển 
hoặc điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ 
hơn 6,0 đối với trình độ ĐH (theo thang điểm 10).  

 Các thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và 
tốt nghiệp THPT tại tỉnh Lào Cai ở mức thấp hơn 0,5 điểm so với mức quy 
định tại điểm a khoản này. Những học sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 
học kỳ trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Giám 
đốc Phân hiệu quy định. 

4. Tổ chức tuyển sinh 

4.1. Thời gian nhận ĐKXT 

- Đợt 1: Từ khi có kết quả tốt nghiệp THPT đến ngày 20/8/2017.  

- Đợt bổ sung: Từ ngày 25/8/2017 đến ngày 15/9/2017.  

4.2. Hình thức nhận ĐKXT 

Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia 

Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT tại các trường THPT hoặc Sở GDĐT theo quy định 
chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 



Xét tuyển theo điểm học bạ THPT 

Thí sinh có thể nộp hồ sơ theo một trong các hình thức sau: 

- Nộp trực tuyến theo hướng dẫn của Đại học Thái Nguyên tại địa chỉ 

http://tuyensinh.tnu.edu.vn  hoặc http://laocai.tnu.edu.vn. 

-Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Đại học Thái Nguyên hoặc Phân hiệu Đại 
học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai. 

- Nộp chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ Văn phòng Đại 
học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên hoặc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên, tổ 13, phường Bình Minh, 
thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

4.3. Lệ phí xét tuyển 

Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/ 1 hồ sơ. 

5. Thông tin về ngành đào tạo/ chỉ tiêu/ tổ hợp môn xét tuyển/ thi 
tuyển 

  

Ngành học 

  

Mã 

ngành 

  

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển 

(mã tổ hợp môn) 

Chỉ tiêu 2017 

Theo 

điểm thi 

THPTQG 

Theo 

học 

bạ 

THPT 

Các ngành đào tạo đại 

học: 

    120 80 

Khoa học cây trồng D620110 Toán, Vật lí, Hoá học (A00); 

Toán, Hoá học, Sinh học (B00); 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh  

(D01) 

Toán, Ngữ văn,  Hoá học (C02) 

30 20 

Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

D850101 Toán, Vật lí, Hoá học (A00); 

Toán, Hoá học, Sinh học (B00); 

30 20 



Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) 

Toán, Tiếng Anh,  Hoá học 

Chăn nuôi D620105 Toán, Vật lí, Hoá học (A00); 

Toán, Hoá học, Sinh học (B00); 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) 

Toán, Ngữ văn,  Hoá học (C02) 

30 20 

Quản trị dịch vụ Du 

lịch và Lữ hành 

D340103 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00); 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) 

Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03); 

Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04) 

30  

 

 


