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QUYẾT ĐỊNH

V/v: ban hành quy định về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ
thuật Nghệ An trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, trung cấp năm 2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGHỆ AN
- Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ - BGD&ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An;
- Căn cứ 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 62 huyện nghèo;
- Căn cứ Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành Quy chế tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo
viên hệ chính quy;
- Căn cứ Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ Lao động- Thương
binh và Xã hội ban hành Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp,
cao đẳng;
- Căn cứ Quy chế tuyển sinh cao đẳng, trung cấp hệ chính quy năm 2018 của Trường Cao
đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-ĐT ngày 19 tháng
01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An;
- Căn cứ Công văn số 899/BGDĐT- GDĐH ngày 09 tháng 03 năm 2018 về việc Hướng
dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm
ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành quy định về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào Trường Cao
đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, trung cấp năm 2018.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng Phòng Đào tạo, phòng Quản lý học sinh- sinh viên và các
đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH (để báo cáo);

KT/HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, ĐT.

Th.S Lê Vũ Anh

QUY ĐỊNH
V/v: ban hành quy định về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Trường Cao đẳng Văn hóa
Nghệ thuật Nghệ An trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, trung cấp năm 2018
(Kèm theo Quyết định số: 205 /QĐ- CĐVHNT ngày 10 tháng 04 năm 2018 của
Hiệu Trường trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An)
I. Đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng:
1. Đối tượng xét tuyển thẳng vào cao đẳng, trung cấp:
a) 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 phổ thông
hoặc tương đương trở lên được tuyển thẳng vào học trình độ cao đẳng (các ngành nghệ
thuật yêu cầu kiểm tra năng khiếu); tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên được
tuyển thẳng vào học trình độ trung cấp (các ngành nghệ thuật yêu cầu kiểm tra năng
khiếu);
b) Người đã trúng tuyển vào Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An,
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 khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được nhận vào học tại trường. Nếu
việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên nhưng có nguyện vọng xét tuyển thẳng, thì
được học dự bị 1 năm để ôn tập trước khi vào học chính thức;
c) Thí sinh đoạt từ giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi Olympic, hội thi khoa
học kỹ thuật, thi chọn học sinh giỏi từ cấp tỉnh trở lên tổ chức được tuyển thẳng học trình
độ trung cấp và đoạt giải khuyến khích trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia,
thí sinh đoạt giải khuyến khích trở lên trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã
tốt nghiệp trung học, được tuyển thẳng vào Cao đẳng theo đúng ngành, nghề hoặc gần
ngành, nghề của môn mà thí sinh đã đoạt giải. Nếu thí sinh chưa tốt nghiệp THPT hoặc
THCS sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp;
d) Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp hệ trung
cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật
quốc tế, đoạt từ giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi nghệ thuật từ cấp tỉnh trở lên
tổ chức được tuyển thẳng vào học các ngành, nghề tương ứng trình độ cao đẳng, trung
cấp của trường;
Những thí sinh đoạt giải các ngành TDTT, năng khiếu nghệ thuật, thời gian được
tính để hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày dự thi hay xét tuyển vào trường.
đ) Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí
sinh đoạt giải khuyến khích trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp
THPT, được xét tuyển thẳng vào cao đẳng theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung
đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải;
Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi
khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu đến hết năm tốt
nghiệp THPT;
e) Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật
của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Căn cứ vào kết quả học tập THPT của học
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sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của từng ngành, nghề đào tạo Hiệu trưởng
xem xét, quyết định cho vào học;
f) Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại trường: Căn cứ kết
quả học tập trung học phổ thông của học sinh (bảng điểm), đạt kết quả kiểm tra kiến thức
hoặc kiểm tra năng khiếu và tiếng Việt từ 5.0 điểm trở lên thì được quyết định cho vào
học;
g) Người có bằng trung cấp loại giỏi trở lên và người có bằng trung cấp loại khá
có ít nhất 02 năm làm việc theo ngành, nghề đã được đào tạo, đáp ứng quy định về đối
tượng tuyển sinh của Nhà trường sẽ được tuyển thẳng vào cùng ngành, nghề trình độ cao
đẳng;
h) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các
kỳ thi tay nghề quốc gia, đáp ứng quy định về đối tượng tuyển sinh của Nhà trường sẽ
được tuyển thẳng vào trường để học ngành, nghề phù hợp với nghề đã đoạt giải ở trình độ
cao đẳng;
i) Thí sinh tốt nghiệp THCS, THPT (hoặc tương đương) có hạnh kiểm xếp loại khá
trở lên, thuộc một trong các đối tượng sau đây được tuyển thẳng vào học trình độ trung
cấp:
+ Con liệt sĩ;
+ Con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương
binh mất sức lao động từ 81% trở lên;
+ Mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Đối với các ngành nghệ thuật yêu cầu kiểm tra năng khiếu.
k) 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;
Đối với các ngành nghệ thuật thí sinh phải qua kiểm tra năng khiếu. Những ngành
khác được tuyển thẳng theo nguyện vọng.
2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào cao đẳng, trung cấp:
Thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào cao đẳng,
trung cấp.
a) Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, các kỳ thi tay
nghề quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp
THPT;
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b) Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp hệ trung
cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật
chuyên nghiệp chính thức toàn quốc về ca, múa, nhạc được trường ưu tiên xét tuyển vào
trình độ Cao đẳng;
Những thí sinh đoạt giải các ngành năng khiếu nghệ thuật thời gian được tính để
hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày thi tuyển sinh vào trường.
II. Hồ sơ tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển
1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng gồm:
- Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại các điểm a, b, c,
d, đ, e, f, g, h khoản 1 Mục I của Quy chế này gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 1);
+ Ít nhất một trong các bản photocopy sau: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ
thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành
viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của
Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt
giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục
thể thao, năng khiếu nghệ thuật; Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực
ASEAN và thi tay nghề quốc tế và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng
khác;
+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí
sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.
- Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại điểm k, khoản 1
Mục I của Quy chế này gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 2);
+ Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;
+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí
sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;
+ Bản photocopy hộ khẩu thường trú.
Sau khi có thông báo trúng tuyển của trường, thí sinh phải nộp bản chính giấy
chứng nhận đoạt giải để xác nhận nhập học trong thời gian quy định (thời gian tính theo
dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh).
2. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:
a) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (Phụ lục 3);
b) Ít nhất một trong các bản photocopy sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi
chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia,
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quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật,
Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế.
Lưu ý:
- Mỗi thí sinh chỉ nộp một bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển.
Thí sinh nộp nhiều hồ sơ coi như không hợp lệ và không được hưởng ưu tiên.
- Thí sinh cần ghi rõ tên ngành và tên chuyên ngành trong mục “Ngành đăng ký”
của Phiếu đăng ký.
III. Thời gian đăng ký, lệ phí xét tuyển, địa điểm nạp hồ sơ:
1. Lệ phí xét tuyển:
Lệ phí xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ.
2. Thời gian đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:
Thí sinh nộp hồ sơ cho các Sở GD&ĐT hoặc nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo trước
ngày 10/7/2018.
5. Địa điểm nạp hồ sơ: Thí sinh nạp hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển tại các Sở Giáo
dục và Đào tạo hoặc tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An (Chuyển phát
nhanh qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trường) theo địa chỉ: Số 35, Phùng Chí Kiên,
Hưng Lộc, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An.
6. Thời gian thông báo kết quả xét tuyển:
- Kết quả được gửi về các Sở GD&ĐT trước 18/07/2018.
KT/HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Th.S Lê Vũ Anh
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Phụ lục 1
PHIẾU ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO
CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 205 /QĐ- CĐVHNT ngày 10 tháng 04 năm 2018 của Hiệu Trường
trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An)
UBND TỈNH NGHỆ AN
TRƯỜNG CĐ VHNT NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG
VÀO CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 201..
(Sử dụng cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại

Ảnh 4x6

các điểm a, b, c, d, đ, e, f, g, h, k khoản 1 Mục I của Quy chế này)
1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
...................................................................................... (nữ ghi 1, nam ghi 0)
Giới
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh:
(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)
ngày
tháng
năm
3. Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi)
4. Điện thoại (như hồ sơ đăng ký dự thi): ………………… Email:………………………
5. Nơi sinh ( tỉnh, thành phố): ...............................................................................................
6. Năm tốt nghiệp THPT .................................................
7. Năm đoạt giải:...........................................
8. Môn đoạt giải, loại giải, huy chương
Môn đoạt giải
Loại giải, loại huy chương
9. Trong đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 201.. môn: ...................................
10. Đăng ký xét tuyển thẳng vào trường/ngành học:
Mã trường
Tên ngành/Nhóm
Số TT
Mã ngành/Nhóm ngành
(chữ in hoa)
ngành
1
2
3
4
11. Địa chỉ báo tin: .........................................................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách
nhiệm.
Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp
12 trường ..................................................đã khai
đúng sự thật.
Ngày .......... tháng ........ năm 201
Hiệu trưởng
(Ký tên, đóng dấu)
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Ngày ....... tháng ........ năm 201
Chữ ký của thí sinh

Phụ lục 2
PHIẾU ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO
CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 205 /QĐ- CĐVHNT ngày 10 tháng 04 năm 2018 của Hiệu Trường
trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An)
UBND TỈNH NGHỆ AN
TRƯỜNG CĐ VHNT NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG
Ảnh 4x6
VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 201..
(Sử dụng cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại
điểm k, khoản 1 Mục I của Quy chế này)
1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
.............................................................................. (nữ ghi 1, nam ghi 0)
Giới
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)
ngày
tháng
năm
3. Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi)
4. Điện thoại (như hồ sơ đăng ký dự thi): …………………… Email:……………………
5. Hộ khẩu thường trú (Ghi rõ xã, huyện, tỉnh)............................................... ....................
…………………………………………………………………………………………………………….
6. Dân tộc: ......................................................................
7. Nơi học THPT hoặc tương đương:
- Năm lớp 10: ............................. ................................................................................
- Năm lớp 11: ..................................................................................................
- Năm lớp 12: ...........................................................................................................
8. Năm tốt nghiệp THPT:……………………
9. Học lực: Năm lớp 10: ………..; Năm lớp 11: ………..; Năm lớp 12: ………..;
10. Đăng ký xét tuyển thẳng vào trường/ngành học:
Số TT

Mã trường
(chữ in hoa)

Mã ngành/Nhóm ngành

Tên ngành/Nhóm
ngành

1
2
3
4
11. Địa chỉ báo tin: .......................................................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp
12 trường........................................
đã khai đúng sự thật.
Ngày .......... tháng ........ năm 201..
Hiệu trưởng
(Ký tên, đóng dấu)
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Ngày ....... tháng ........ năm 201
Chữ ký của thí sinh

Phụ lục 3
PHIẾU ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN
VÀO CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 205/QĐ- CĐVHNT ngày 10 tháng 04 năm 2018 của Hiệu Trường
trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An)
UBND TỈNH NGHỆ AN
TRƯỜNG CĐ VHNT NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN
VÀO CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 201..

Ảnh 4x6

1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
.............................................................................. (nữ ghi 1, nam ghi 0)
Giới
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)
ngày
tháng
năm
3. Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi)
4. Điện thoại (như hồ sơ đăng ký dự thi): ……………………Email:… …………………
5. Nơi sinh (ghi tỉnh, thành phố). ......................................................................................
6. Môn đoạt giải: ................................... Loại giải, huy chương: ......................................
7. Năm đoạt giải......................................
8. Năm tốt nghiệp THPT......................................
9. Đăng ký ưu tiên xét tuyển (như hồ sơ đăng ký dự thi):
Số TT

Mã trường
(chữ in hoa)

Mã ngành/Nhóm ngành

Tên ngành/Nhóm
ngành

1
2
3
4
5
…
…
…
…
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp
12 trường ..................................................đã khai
đúng sự thật.
Ngày .......... tháng ........ năm 201..
Hiệu trưởng
(Ký tên, đóng dấu)
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Ngày ....... tháng ........ năm 201
Chữ ký của thí sinh

Phụ lục số 4:
DANH SÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số: 205 /QĐ- CĐVHNT ngày 10 tháng 04 năm 2018 của Hiệu
Trường trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An)
UBND TỈNH NGHỆ AN
TRƯỜNG CĐ VHNT NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG NĂM 2018

Số
TT

Tên môn thi
học sinh giỏi, lĩnh vực

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây
Thanh nhạc
Sư phạm Âm nhạc
Sư phạm Âm nhạc (Chuyên ngành:
Sư phạm Nhạc- Họa Mầm non)

6210216
6210217
6210225
1140221

đoạt giải

I. HỆ CAO ĐẲNG

1

Giải chính thức về Ca,
Múa, Nhạc

2

Giải chính thức về triễn
lãm Mỹ thuật

3

Ngữ Văn

Sư phạm Mỹ thuật
Đồ họa
Hội họa
Quản lí Văn hóa
Khoa học Thư viện
Hướng dẫn du lịch
Quản trị nhà hàng
Quản trị khách sạn
Quản trị lữ hành
Kỹ thuật chế biến món ăn

1140221A
1140222
6210104
6210103
6340436
6320206
6810103
6810206
6810201
6810104
6810207

II. HỆ TRUNG CẤP
1

2

Giải chính thức về Ca, Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian
dân tộc
Múa, Nhạc
Nghệ thuật biểu diễn dân ca
Thanh nhạc
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây
Giải chính thức về triễn Hội họa
lãm Mỹ thuật

9

5210207
5210202
5210225
5210216
5210217
5210103

Phụ lục số 5:
DANH SÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP
ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 205 /QĐ- CĐVHNT ngày 10 tháng 04 năm 2018 của Hiệu
Trường trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An)
UBND TỈNH NGHỆ AN
TRƯỜNG CĐ VHNT NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP
ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số:
/QĐ- CĐVHNT của Hiệu Trường trường Cao đẳng Văn hóa
Nghệ thuật Nghệ An)

STT

Tên ngành đào tạo

I. HỆ CAO ĐẲNG
1
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
2
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây
3
Thanh nhạc
4
Sư phạm Âm nhạc
5
Sư phạm Âm nhạc (Chuyên ngành: Sư phạm Nhạc- Họa Mầm
non)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
II.
1
2
3
4
5
6

Sư phạm Mỹ thuật
Đồ họa
Hội họa
Quản lí Văn hóa
Khoa học Thư viện
Hướng dẫn du lịch
Quản trị nhà hàng
Quản trị khách sạn
Quản trị lữ hành
Kỹ thuật chế biến món ăn
HỆ TRUNG CẤP
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc
Nghệ thuật biểu diễn dân ca
Thanh nhạc
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây
Hội họa
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Mã ngành
6210216
6210217
6210225
1140221
1140221A
1140222
6210104
6210103
6340436
6320206
6810103
6810206
6810201
6810104
6810207
5210207
5210202
5210225
5210216
5210217
5210103

