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 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ &QTKD 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 ĐỀ ÁN TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 109/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT 

 ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế và QTKD) 
 

1. Thông tin chung về trường  
 1.1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ trụ sở  

 - Tên trường: Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh  

 - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh có sứ mạng: Đào tạo 

nguồn nhân lực trình độ đại học và trên đại học với chất lượng cao, nghiên cứu 

khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, 

kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, 

đặc biệt ở khu vực miền núi và trung du Bắc bộ. 

 - Trường có trụ sở tại  Phường Tân Thịnh, Tp Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 

 - Website: http://tueba.edu.vn 

 1.2. Quy mô đào tạo  
Nhóm ngành Quy mô hiện tại Ghi chú 

Nhóm ngành III 5927 33 Nghiên cứu sinh; 657 cao học; 

5237 đại học 

Nhóm ngành VI 72 19 Nghiên cứu sinh; 53 Cao học 

Tổng 5999  

 1.3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của năm 2015 và năm 2016 

 1.3.1. Phương thức tuyển sinh của năm 2015 và năm 2016 

 - Năm 2015 xét tuyển theo kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia.   

 - Năm 2016 xét tuyển theo hai hình thức: Theo học bạ THPT và theo kết 

quả của kỳ thi THPT quốc gia. 

 1.3.2. Điểm trúng tuyển của năm 2015, 2016 (Theo kết quả của Kỳ thi THPT QG) 

Năm 

tuyển 

 sinh 

Nhóm ngành III  Tổ hợp xét tuyển 
Chỉ 

tiêu 

Số 

trúng 

tuyển 

Điểm 

trúng 

tuyển 

2015 

Kế toán 

Toán, Vật lí, Hóa học; 

Toán, Tiếng Anh, Vật lí; 

Toán, Tiếng Anh, Hóa học; 

Toán,  Ngữ văn, Tiếng Anh 

380 372 16 

Tài chính ngân hàng 210 142 15 

Luật Kinh tế 100 136 17 

Quản trị kinh doanh 305 189 15 

Kinh tế 375 174 15 

Marketing 100 19 15 

Quản trị dịch vụ  

Du lịch và lữ hành 
100 26 15 

http://tueba.edu.vn/
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2016 

Kế toán 

Toán, Vật lí, Hóa học; 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 

Toán, Hóa học, Tiếng Anh; 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

380 317 
Đợt 1: 15;  

Đợt 2: 18 

Tài chính ngân hàng 210 54 15 

Luật Kinh tế 150 66 15 

Quản trị kinh doanh Toán, Vật lí, Hóa học; 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 

Toán, Vật lí, Ngữ văn; 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

300 102 15 

Kinh tế 300 65 15 

Marketing 
Toán, Vật lí, Hóa học; 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 

Toán, Hóa học, Ngữ văn; 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

80 12 15 

Quản trị dịch vụ  

Du lịch và lữ hành 
80 

 

11 

 

 

15 

 

 2. Các thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 

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.  

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người 

khuyết tật được UBND cấp 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. 

2.2. Phạm vi tuyển sinh 

Tuyển sinh trong cả nước. 

2.3. Phương thức tuyển sinh 

- Năm 2017, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh xét tuyển 

theo 2 phương thức (áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo): 

+ Kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 

+ Kết quả ghi trong học bạ THPT 
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2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Tổng chỉ tiêu: 1.500 

Chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành và mã tổ hợp môn xét tuyển  

Ngành/chuyên ngành đào tạo Mã ngành Môn thi/Xét tuyển 

Chỉ tiêu 

tuyển 

sinh theo 

thi THPT 

QG 

Chỉ tiêu 

tuyển 

sinh theo 

học bạ 

THPT 

Kế toán 

(Kế toán Tổng hợp; Kế toán 

Doanh nghiệp; Kế toán Kiểm 

toán) 

52340301 A00: Toán, Vật lí, Hóa học  

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh  

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

340 40 

Tài chính - Ngân hàng 

(Tài chính Doanh nghiệp; Tài 

chính Ngân hàng; Ngân hàng) 

52340201 145 65 

Luật Kinh tế 

(Luật Kinh doanh; Luật Kinh 

doanh Quốc tế) 

52380107 

A00: Toán, Vật lí, Hóa học  

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí  

D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh  

105 45 

Quản trị Kinh doanh 

(Quản trị Kinh doanh Tổng hợp; 

Quản trị Doanh nghiệp; Quản 

trị Kinh doanh Thương mại) 

52340101 

A00: Toán, Vật lí, Hóa học 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

C01: Ngữ văn, Toán, Vật lí   

210 90 

Kinh tế 

(Quản lý Kinh tế; Kinh tế Đầu 

tư; Thương mại Quốc tế; Kinh 

tế Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn; Kinh tế Y tế; Quản 

lý công; Kinh tế Phát triển; 

Kinh tế Bảo hiểm Y tế; Kinh tế 

Bảo hiểm Xã hội; Kinh tế và 

Quản lý Bệnh viện; Kinh tế Tài 

Nguyên - Môi Trường; Kinh tế 

và Quản lý Nguồn nhân lực) 

52310101 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh  

B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn  

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh  

210 90 

Marketing 

(Quản trị Marketing; Quản trị 

Truyền thông Marketing) 

52340115 
A00: Toán, Vật lí, Hóa học  

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh  

C04: Ngữ văn, Toán, Địa lí   

 

 

55 25 

Quản trị Dịch vụ Du lịch và 

Lữ hành 

(Quản trị Kinh doanh Khách sạn và 

Du lịch) 

52340103 55 25 

 

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT 
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 a) Theo kết quả thi THPT Quốc gia 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT, tổng điểm các môn thi của tổ hợp môn thi dùng 

để xét tuyển đạt ngưỡng điểm xét vào đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

- Sử dụng kết quả của 3 môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển tại 

mục 2.4. 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt 

nghiệp trung học tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ 

với kết quả thi (tổng điểm 3 bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển) thấp hơn 

ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 1,0 điểm (theo thang điểm 10) và phải học bổ 

sung kiến thức một học kỳ trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung 

kiến thức do Hiệu trưởng Nhà trường quy định. 

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với 

từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng với 

điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ 

chính quy năm 2017.  

b) Theo Học bạ Trung học Phổ thông 

- Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông. 

- Xét theo tổ hợp kết quả học cuối kỳ 3 môn của lớp 12 THPT theo tổ hợp 

môn đăng ký xét tuyển tại mục 2.4. 

- Điểm xét tuyển là 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 (theo thang điểm 10), cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu 

vực theo Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017.  

c) Điều kiện chung 

 Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định. Quá 

thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và 

trường được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung. 

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

- Mã trường: DTE 

- Các thông tin về mã số ngành, tổ hợp xét tuyển căn cứ vào mục 2.4 của 

Đề án tuyển sinh. 

- Không sử dụng các điều kiện phụ trong xét tuyển. 

2.7. Tổ chức tuyển sinh:  

2.7.1. Thời gian nhận ĐKXT 

+ Đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia: Thời gian nhận 

ĐKXT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

+ Đối với thí sinh sử dụng kết quả học bạ THPT: Thời gian nhận ĐKXT 

từ tháng 5/2017.  
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+ Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh tổ chức xét tuyển 2 

đợt/năm. 

2.7.2. Điều kiện xét tuyển (Quy định tại mục 2.5 của Đề án tuyển sinh) 

2.8. Chính sách ưu tiên:  

2.8.1. Tuyển thẳng 

- 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; 

- 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, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp 

THPT thì được xét tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc 

nội dung đề tài dự thi của thí sinh.  

- 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 THPT được xét tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi 

hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải. 

- Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại trường, căn 

cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và 

năng lực tiếng Việt theo quy định của trường để xem xét, quyết định cho vào học; 

- 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 ĐKXT 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 61 huyện nghèo và Quyết định số 

293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 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 

61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành 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 Nhà 

trường quy định. 

2.8.2. Ưu tiên xét tuyển 

Thực hiện theo Điều 7 của Quy chế tuyển sinh Đại học năm 2017 

2.9. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/01 hồ sơ  

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy và lộ trình tăng học phí tối 

đa cho từng năm: 
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- Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: 221.800 đồng/01 tín chỉ, tương 

đương 670.000đ/tháng 

- Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP 

ngày 02/10/2015 như sau: 

                Đơn vị: 1.000 đồng/01sinh viên/tháng 

Khối ngành, chuyên 

ngành đào tạo 

Năm 

học 

2015-

2016 

Năm 

học 

2016-

2017 

Năm 

học 

2017-

2018 

Năm 

học 

2018-

2019 

Năm 

học 

2019-

2020 

Năm 

học 

2020-

2021 

Khoa học xã hội, kinh tế, 

luật, nông lâm, thủy sản 
610 670 740 810 890 980 

 

3. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng  

3.1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu 

 - Diện tích đất: 40.100 (m
2
) 

 - Diện tích sàn xây dựng: 22.270 (m
2
) 

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

TT Tên 
Số lượng 

phòng 
Các trang thiết bị chính 

1 
Phòng thực 

hành 
04 

Máy tính, máy in, máy chiếu, hệ thống trang 

âm loa + míc, các phần mềm phục vụ đào tạo 

2 
Phòng học 

ngoại ngữ 
02 

Máy tính, máy in, máy chiếu, hệ thống trang 

âm loa + míc, các  phần mềm phục vụ đào tạo 

3.1.2. 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 02 

3 Phòng học từ 50-100 chỗ 56 

4 Số phòng học dưới 50 chỗ 0 

5 Số phòng học đa phương tiện 0 

 

3.1.3.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 III 38606 
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3.2. Danh sách giảng viên cơ hữu (file execl) 

 

 

 Thái Nguyên, ngày 07 tháng 02 năm 2017 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
 

GS.TS. Đặng Văn Minh 

 

      


