
Ph映 l映c 
(Ban hành kèm theo Thông t⇔ sぐ 05/2017/TT-BGDAT 

ngày 25 tháng 01 n<m 2017 cてa Bじ tr⇔ぞng Bじ Giáo dつc và Aào tＴo) 
 

    
(C挨 quan ch栄 qu違n)....................... 
Tr逢運ng:.........................................  
 

   C浦NGăHÒAăXÃăH浦IăCH曳ăNGH┃AăVI烏TăNAM 
  A瓜c l壱p - T詠 do - H衣nhăphúc 

    
 A陰 ÁNăTUY韻NăSINHăN;Mă...1 

 

1.ăThôngătinăchungăv隠 tr逢運ng (tính đ院n th運i đi吋m xây d詠ng A隠 án) 
1.1. Tên tr⇔ぜng, sと mうnh, đおa chえ các trつ sぞ (trつ sぞ chính và phân hiうu) và đおa 

chえ trang thông tin điうn tぬ cてa tr⇔ぜng 

1.2. Quy mô đào tＴo  

 
Nhómăngành Quyămôăhi羽n t衣i 
 AH CASP 

GD chính quy (ghi rõ s嘘 
NCS, s嘘 h丑c viên cao h丑c, 
s嘘 SV đ衣i h丑c, cao đ鰯ng) 

GDTX 
(ghi rõ s嘘 
SV AH, 

CA) 

GD chính quy GDTX 

Nhóm ngành I VD: 100 NCS; 300 CH; 
4000 AH; 50 CA 

   

Nhóm ngành II     
Nhóm ngành III     
Nhóm ngành IV     
Nhóm ngành V     
Nhóm ngành VI     
Nhóm ngành VII     

T鰻ngă(ghiărõăc違 s嘘 
NCS, h丑căviênăcaoă
h丑c,ăSVăAH,ăCA) 

    

1.3. Thông tin vｚ tuyあn sinh chính quy cてa 2 n<m gＺn nhＸt 

1.3.1. Ph⇔¬ng thとc tuyあn sinh cてa 2 n<m gＺn nhＸt (thi tuyあn, xét tuyあn hoｐc kｘt hぢp 
thi tuyあn và xét tuyあn) 

1.3.2. Aiあm trúng tuyあn cてa 2 n<m gＺn nhＸt (nｘu lＸy tな kｘt quＶ cてa K┻ thi THPT quぐc 
gia) 
Nhómăngành/ă

Ngành/ăt鰻 h嬰păxétă
tuy吋t 

N<mătuy吋n sinh -2 N<mătuy吋n sinh -1 

Ch雨 tiêu 
S嘘 

trúngă
tuy吋n 

Ai吋m 
trúngă
tuy吋n 

Ch雨 tiêu 
S嘘 

trúngă
tuy吋n 

Ai吋m 
trúngă
tuy吋n 

                                                           

1 N<m 2017 các c挨 s荏 giáo d映c ch雨 kê khai t瑛 m映c 1 đ院n h院t m映c 3; t瑛 n<m 2018 kê khai toàn b瓜 các thông tin trong 
Ph映 l映c này  
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Nhóm ngành I 
- Ngành 1 
Tご hぢp 1: 
Tご hぢp 2: 
Tご hぢp 3: 
……… 
- Ngành 2 
- Ngành 3 
- Ngành 4 
……..  

    

  

Nhóm ngành II       

Nhóm ngành III       

Nhóm ngành IV       

Nhóm ngành V       

Nhóm ngành VI       

Nhóm ngành VII       

GV các môn 
chung 

    
  

T鰻ng   X    X  

 
2. Cácăthôngătinăc栄aăn<mătuy吋n sinh 

2.1. Aぐi t⇔ぢng tuyあn sinh 

2.2. PhＴm vi tuyあn sinh 

2.3. Ph⇔¬ng thとc tuyあn sinh (thi tuyあn, xét tuyあn hoｐc kｘt hぢp thi tuyあn và 
xét tuyあn) 

2.4. Chえ tiêu tuyあn sinh: Chえ tiêu theo ngành/nhóm ngành, theo tなng 
ph⇔¬ng thとc tuyあn sinh và trình đじ đào tＴo 

2.5. Ng⇔だng đＶm bＶo chＸt l⇔ぢng đＺu vào, điｚu kiうn nhｆn AKXT 

2.6. Các thông tin cＺn thiｘt khác đあ thí sinh AKXT vào các ngành cてa 
tr⇔ぜng: mã sぐ tr⇔ぜng, mã sぐ ngành, tご hぢp xét tuyあn và quy đおnh chênh lうch điあm 
xét tuyあn giのa các tご hぢp; các điｚu kiうn phつ sぬ dつng trong xét tuyあn... 

2.7. Tご chとc tuyあn sinh: Thぜi gian; hình thとc nhｆn AKXT/thi tuyあn; các 
điｚu kiうn xét tuyあn/thi tuyあn, tご hぢp môn thi/bài thi đぐi tなng ngành đào tＴo... 

2.8. Chính sách ⇔u tiên: Tuyあn thｌng; ⇔u tiên xét tuyあn;... 

2.9. Lう phí xét tuyあn/thi tuyあn 

2.10. Hがc phí dば kiｘn vずi sinh viên chính quy; lじ trình t<ng hがc phí tぐi đa 
cho tなng n<m (nｘu có) 

2.11. Các nじi dung khác (không trái quy đおnh).... 

3.ăThôngătinăv隠 cácăđi隠u ki羽năđ違m b違o ch医tăl逢嬰ngăchính 

3.1.  C¬ sぞ vｆt chＸt phつc vつ đào tＴo và nghiên cとu:  
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3.1.1. Th嘘ng kê di羽n tích đ医t, di羽n tích sàn xây d詠ng, ký túc xá: 
 - T鰻ng di羽n tích đ医t c栄a tr逢運ng; 

 - T鰻ng di羽n tích sàn xây d詠ng ph映c v映 đào t衣o, nghiên c泳u khoa h丑c c栄a tr逢運ng; 

 - S嘘 ch厩 荏 ký túc xá sinh viên (n院u có). 
3.1.2. Th嘘ng kê các phòng th詠c hành, phòng thí nghi羽m và các trang thi院t b鵜 

 
TT Tên Cácătrangăthi院t b鵜 chính 
 Phòng th詠c hành …  
 Phòng thí nghi羽m…  
 ……….  

 
3.1.3. Th嘘ng kê phòng h丑c  

 
TT Lo衣iăphòng S嘘 l逢嬰ng 
 H瓜i tr逢運ng, phòng h丑c l噂n trên 200 ch厩  
 Phòng h丑c t瑛 100 - 200 ch厩  
 Phòng h丑c t瑛 50 - 100 ch厩  
 S嘘 phòng h丑c d逢噂i 50 ch厩  
 S嘘 phòng h丑c đa ph逢挨ng ti羽n  

 
3.1.4. Th嘘ng kê v隠 h丑c li羽u (sách, t衣p chí, k吋 c違 e-book, c挨 s荏 d英 li羽u đi羽n 

t穎) trong th逢 vi羽n 
 

TT Nhómăngànhăđàoăt衣o S嘘 l逢嬰ng 
 Nhóm ngành I  
 Nhóm ngành II  
 Nhóm ngành III  
 Nhóm ngành IV  
 Nhóm ngành V  
 Nhóm ngành VI  
 Nhóm ngành VII  

 
3.2. Danh sách giＶng viên c¬ hのu  

 
 Ch泳c danh B茨ng t嘘t nghi羽p cao nh医t 
 PGS GS AH ThS TS TSKH 

NhómăngànhăI       
Nguy宇n V<n A       

………….       
T鰻ng c栄a nhóm ngành       

NhómăngànhăII       
……………       

T鰻ng c栄a nhóm ngành       
NhómăngànhăIII       

………….       
T鰻ng c栄a nhóm ngành       

NhómăngànhăIV       
………….       
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T鰻ng c栄a nhóm ngành       
NhómăngànhăV       

………….       
T鰻ng c栄a nhóm ngành       

NhómăngànhăVI       
………….       

T鰻ng c栄a nhóm ngành       
NhómăngànhăVII       

………….       
T鰻ng c栄a nhóm ngành       

GV các môn chung       
………….       

T鰻ng gi違ngăviên  
toànătr逢運ng 

      

 
4.ăTìnhăhìnhăvi羽călàmă(th嘘ngăkêăchoă2ăkhóaăt嘘t nghi羽p g亥n nh医t) 

 

Nhómăngành 
Ch雨 tiêuăTuy吋n 

sinh 
S嘘 SVătrúngătuy吋n 

nh壱p h丑c S嘘 SV t嘘t nghi羽p 

Trongăđóăs嘘 SV 
t嘘t nghi羽păđưăcóă
vi羽călàm sau 12 

tháng 
AH CASP AH CASP AH CASP AH CASP 

Nhóm ngành I         

Nhóm ngành II         

Nhóm ngành III         

Nhóm ngành IV         

Nhóm ngành V         

Nhóm ngành VI         

Nhóm ngành VII         

T鰻ng         

 

5.ăTàiăchính 

-  T鰻ng ngu欝n thu h嬰p pháp/n<m c栄a tr逢運ng;  

-  T鰻ng chi phí đào t衣o trung bình 1 sinh viên/n<m c栄a n<m li隠n tr逢噂c n<m tuy吋n sinh. 
 

 Ngày ...tháng... n<m 20... 
HI烏UăTR姶雲NG 

                  (Ký tên và đóng dＸu) 

 


