BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số :

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

/TB-TDTTHCM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LẦN 1
ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC KHÓA 80 - NĂM 2022
Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đại học
vừa làm vừa học năm 2022:
1. Chỉ tiêu: 140 chỉ tiêu (Một trăm bốn mươi chỉ tiêu).
2. Phạm vi tuyển sinh : Tuyển sinh trong cả nước.
3. Các ngành tuyển sinh, chỉ tiêu và tổ hợp môn xét tuyển của từng ngành:
Ngành đào tạo

TT

Mã ngành

Chỉ tiêu

1

Giáo dục thể chất

7140206

70

2

Huấn luyện thể thao

7140207

70

4. Phương thức tuyển sinh:
4.1. Phương thức 1: Xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT và kết hợp thi tuyển môn
năng khiếu cho tất cả các ngành đào tạo.
4.2. Phương thức 2: xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hiện
hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc thí sinh đã có bằng tốt nghiệp của trường đại học khác.
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:
5.1. Phương thức 1:
Đối tượng
Học sinh phổ thông
Vận động viên ưu tiên (Kiện
tướng, Cấp 1 hoặc tương đương...)

Học lực lớp
12
Giáo dục thể chất và Khá trở lên
Huấn luyện thể thao
Trung bình
Y sinh học TDTT và Trung bình
Quản lý TDTT
trở lên
Trung bình
Cả 4 ngành
trở lên
Ngành đào tạo

Điểm năng
khiếu
≥5
≥9
≥5
≥5

1.5.3. Phương thức 2: theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hiện hành của Bộ
Giáo dục và Đào tạo hoặc đã tốt nghiệp trường đại học khác.
6. Nội dung thi năng khiếu:

- Chạy 60 m.
- Lực bóp tay.

- Bật xa tại chỗ.
7. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;...
7.1. Chế độ ưu tiên theo khu vực và đối tượng: Thực hiện theo quy chế tuyển sinh
Đại học, Cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
7.2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển thẳng :
- Người đã trúng tuyển vào Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh,
nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập
trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở
một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội
thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khỏe, có đầy
đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại Trường.
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT là thành viên đội tuyển quốc gia, được Bộ Văn hoá, Thể
thao và Du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia thi đấu trong các giải quốc tế chính
thức, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao châu
Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao
Đông Nam Á (SEA Games), Cúp Đông Nam Á.
Lưu ý: Thời gian được tính để hưởng chế độ tuyển thẳng là không quá 4 năm tính đến
ngày đăng ký dự thi hoặc xét tuyển vào trường.
7.3. Đối tượng ưu tiên xét tuyển:
Thí sinh đoạt huy chương vàng, bạc, đồng các giải quốc gia tổ chức một lần trong năm
và thí sinh được Tổng cục TDTT, các Liên Đoàn, Hiệp hội thể thao có quyết định công nhận
là kiện tướng quốc gia, kiện tướng quốc tế đã tốt nghiệp THPT và có học lực cả năm lớp 12
đạt từ loại trung bình trở lên.
7.3.1. Đối tượng miễn thi năng khiếu và đạt điểm 10:
Thí sinh đạt huy chương tại các giải vô địch thể thao quốc gia tổ chức 1 lần trong năm;
Đại hội TDTT toàn quốc hoặc là VĐV được công nhận đẳng cấp kiện tướng quốc gia, kiện
tướng quốc tế đã tốt nghiệp THPT, có học lực cả năm lớp 12 đạt từ loại trung bình trở lên.
7.3.2. Đối tượng miễn thi năng khiếu và đạt điểm 9:
Thí sinh đạt huy chương tại các giải trẻ vô địch quốc gia, quốc tế tổ chức 1 lần trong
năm; Hội khỏe phù đổng toàn quốc; các giải thể thao học sinh toàn quốc hoặc là VĐV được
công nhận đẳng cấp dự bị kiện tướng; đẳng cấp 1 quốc gia, đã tốt nghiệp THPT, có học lực cả
năm lớp 12 đạt từ loại trung bình trở lên.
Lưu ý: Thời gian được tính để hưởng chế độ ưu tiên xét tuyển là không quá 4 năm tính
đến ngày đăng ký dự thi hoặc xét tuyển vào trường.
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8. Phương thức nộp hồ sơ và hồ sơ đăng ký xét tuyển:
8.1. Phương thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:
+ Nộp trực tiếp tại Phòng ĐT,QLKH&HTQT (bộ phận Đào tạo) Trường Đại học Thể
dục thể thao TP.Hồ Chí Minh, KP6, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại:
028.3896.1884 hoặc tại các địa phương đặt văn phòng tuyển sinh.
+ Gửi qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng ĐT,QLKH&HTQT (bộ phận Đào tạo)
Trường Đại học Thể dục thể thao TP.Hồ Chí Minh, KP6, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.Hồ
Chí Minh. Điện thoại: 028.3896.1884.
8.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm có:
(1) Phiếu đăng ký xét tuyển ;
Phiếu đăng ký tuyển thẳng (mẫu 2 dành cho vận động viên).
Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (mẫu 3 dành cho vận động viên)

(2) Học bạ THPT bản photo công chứng (nộp sau khi có kết quả học tập cả năm
lớp 12);
(3) Bằng Tốt nghiệp THPT (bản photo công chứng) đối với thí sinh tốt nghiệp
THPT năm 2021 trở về trước hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản
photo công chứng) đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 (nộp sau khi có kết quả
tốt nghiệp THPT năm 2022);
(4) Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
(nộp sau khi có kết quả tốt nghiệp THPT năm 2022);
(5) Chứng minh nhân dân hoặc công cước công dân (bản photo);
(6) 2 tấm ảnh 3x4;
(7) Giấy khám sức khỏe (bản chính);
(8) Giấy khai sinh (bản photo công chứng)
(9) Hai phong bì đã dán sẵn tem có ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc của thí
sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển;
(10) Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên nếu có (bản photo công chứng);
9. Thời gian:
9.1. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:
Từ ngày ra thông báo đến ngày 25/6/2022.
9.2. Thời gian và địa điểm thi môn năng khiếu:
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+ Thời gian: Ngày 29 và 30/6/2022.
+ Địa điểm thi: Trường Đại học Thể dục thể thao TP.Hồ Chí Minh, KP6, P.Linh Trung,
TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh hoặc tại các cơ sở liên kết đào tạo.
9.3. Các đợt thi năng khiếu tiếp theo:
- Tuyển sinh lần 2: 9/2022.
- Tuyển sinh lần 3: 12/2022.
10. Lệ phí thi và xét tuyển: Theo quy định.
11. Hình thức nộp lệ phí thi: Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Thể dục thể thao TP.Hồ Chí
Minh, KP6, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh hoặc tại các cơ sở liên kết đào tạo.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
PGS.TS Đặng Hà Việt

- Ban Giám Hiệu; Chủ tịch HĐT;
- Các đơn vị trực thuộc trường;
- Đăng tải Website Trường;
- Lưu: VT, P.ĐT,QLKH&HTQT.
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