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Thái Bá Liên, Phòng Đào tạo
Quy chế tuyển sinh liên thông tại Trường đại học Hà Tĩnh được ban hành
theo Quyết định số 898/QĐ-TĐHHT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng.
Quy chế này áp dụng cho các Khoá tuyển sinh liên thông từ năm 2021 dựa trên sự
tổng hợp các Quy chế tuyển sinh, Quy định về liên thông của Bộ Giáo dục và Đào
tạo và cụ thể hoá tại Trường Đại học Hà Tĩnh.
Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng
chính phủ han hành Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
với trình độ đại học; căn cứ Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh
trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non; căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT,
ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế
đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học, theo thực tiễn áp dụng tại Trường, Hiệu trưởng
đã ký Quyết định số 898/QĐ-TĐHHT ngày 31 tháng 12 năm 2020 ban hành Quy chế
tuyển sinh liên thông tại Trường Đại học Hà Tĩnh.
Nội dung của Quy chế có 6 chương bao gồm 27 Điều: Những quy định
chung; Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào; Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của
Hội đồng tuyển sinh liên thông và các ban; chuẩn bị cho kỳ thi, tổ chức kỳ thi,
chấm thi, phúc khảo; Xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển; Khen thưởng,
xử lý vi phạm và hiệu lực thi hành. Ngoài những quy định áp dụng chung, một
số điểm trọng tâm trong Quy chế các học viên có nhu cầu học liên thông cần lưu
ý như sau:
Thứ nhất: Phương thức tuyển sinh. Trường tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ
đại học, cao đẳng theo hình thức chính quy và hình thức vừa làm vừa học theo phương
thức thi tuyển, hoặc xét tuyển hoặc thi tuyển kết hợp với xét tuyển.
- Thi tuyển, Trường tổ chức thi ba môn gồm môn cơ bản, môn cơ sở ngành, môn
chuyên ngành;
- Xét tuyển: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 THPT, theo các tổ hợp
môn do Hiệu trưởng quy định; Hoặc xét tuyển dựa vào kết quả tốt nghiệp trình độ trung
cấp, hoặc trình độ cao đẳng hoặc trình độ đại học, theo điểm trung bình tốt nghiệp.
Thứ hai: Điều kiện của người dự tuyển liên thông.
1. Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT; người có
bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi
đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và
các văn bản hướng dẫn thi hành; người có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên có
thể học tiếp các chương trình đào tạo trình độ đại học theo hướng chuyên môn phù hợp
hoặc theo hướng chuyên môn khác nếu đáp ứng được các điều kiện của chương trình
đào tạo.
2. Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

3. Nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển, lệ phí dự thi, lệ phí xét tuyển theo quy
định.
Thứ ba: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo
viên.
Các ngành đào tạo giáo viên phải đạt một trong các tiêu chí sau: học lực lớp 12 đạt
loại giỏi hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 8,0 trở lên hoặc tốt
nghiệp THPT loại giỏi hoặc có học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm
công tác đúng với chuyên môn đào tạo hoặc tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ
cao đẳng hoặc trình độ đại học đạt loại giỏi; hoặc tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc
trình độ cao đẳng, hoặc trình độ đại học đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác
đúng với chuyên môn đào tạo;
Các ngành đào tạo giáo viên, việc đào tạo liên thông cho người đã được tuyển sinh
hoặc đã tốt nghiệp ngành đào tạo giáo viên trước ngày ngày 7 tháng 5 năm 2020 để đạt
trình độ chuẩn theo quy định tại Điều 72, Luật Giáo dục năm 2019 thì ngưỡng đảm bảo
chất lượng đầu vào được quy định:
Thi tuyển do trường tổ chức: điểm các môn thi tối thiểu phải 5.0 điểm trở lên;
Xét tuyển dựa vào kết quả tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ cao đẳng
hoặc trình độ đại học phải đạt một trong các tiêu chí sau: tốt nghiệp trình độ trung cấp,
hoặc trình độ cao đẳng hoặc trình độ đại học đạt loại khá; hoặc tốt nghiệp trình độ trung
cấp, hoặc trình độ cao đẳng, hoặc trình độ đại học đạt loại trung bình trở lên.
Thứ tư: Quy định về môn thi, nội dung, hình thức thi, thời gian làm bài và
hình thức xét tuyển
Môn thi: bao gồm Môn cơ bản; Môn cơ sở ngành và Môn chuyên ngành. Hiệu
trưởng quyết định cụ thể từng môn thi.
Có đề cương các môn thi theo từng ngành cụ thể khi tổ chức thi tuyển và được
công bố công khai trong thông báo tuyển sinh của Trường trước kỳ thi 03 tháng.
Thời gian làm bài đối với mỗi môn thi theo hình thức tự luận là 120 phút và đối
với mỗi môn thi theo hình thức trắc nghiệm là 90 phút. Thời gian làm bài thi các môn
năng khiếu do Hiệu trưởng Trường quy định. Thí sinh phải thi đủ số môn quy định.
Lịch thi từng ngày do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh liên thông quyết định.
Trước kỳ thi chậm nhất là 07 ngày. Hội đồng tuyển sinh liên thông phải tổ chức
các điểm thi và chuẩn bị đủ số phòng thi cần thiết. Mỗi phòng thi chỉ bố trí tối đa 30 thí
sinh theo danh sách phòng thi, phải có đủ ánh sáng, bàn, ghế, phấn, bảng. Khoảng cách
giữa hai thí sinh liền kề nhau phải từ l,2m trở lên. Vị trí phòng thi phải đảm bảo an toàn,
yên tĩnh, tách biệt với khu nhà ở và khu làm việc. Mỗi phòng thi phải có hai cán bộ coi
thi.
Hiệu trưởng (hoặc Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh liên thông) giao cho Ban Thư ký
tổ chức nhận hồ sơ đăng ký dự thi, lệ phí đăng ký dự thi, in và gửi giấy báo dự thi cho
thí sinh.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm
2017 của Thủ tướng chính phủ han hành Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp,
trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển
sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 3
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo vừa làm
vừa học trình độ đại học;
4. Trường Đại học Hà Tĩnh, Quy chế tuyển sinh liên thông tại Trường Đại học
Hà Tĩnh ban hành theo Quyết định số 898/QĐ-TĐHHT ngày 31 tháng 12 năm 2020.

