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THÔNG BÁO
Tuyển sinh đào tạo Lưu học sinh CHDCND Lào năm 2021
tại Trường Đại học Hùng Vương
Căn cứ Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam; Văn
bản số 1912/BGDĐT-HTQT ngày 06/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 30 và một số yêu cầu về công tác tiếp nhận
LHS nước ngoài vào học tập tại Việt Nam;
Căn cứ Văn bản số 3412/UBND-KTTH ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND
tỉnh Phú Thọ về việc tuyển sinh, đào tạo Lưu học sinh Lào giai đoạn 2021-2025;
Trường Đại học Hùng Vương thông báo tuyển sinh đào tạo Lưu học sinh Lào
năm 2021 như sau:
1. Đối tượng áp dụng: Công dân nước CHDCND Lào.
2. Số lượng chỉ tiêu:
Tổng số 60 chỉ tiêu, trong đó:
- Diện thỏa thuận hợp tác là 20 chỉ tiêu đại học; trong đó tỉnh Luông Nậm Thà
(10 chỉ tiêu), tỉnh U Đôm Xay (05 chỉ tiêu), tỉnh Phông Sa Lỳ (05 chỉ tiêu).
- Diện tự túc là 40 chỉ tiêu (đại học, cao học) cho các Lưu học sinh Lào trên
địa bàn cả nước Lào có nguyện vọng học tập.
3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.
4. Quy định về Hồ sơ xét tuyển
Hồ sơ xét tuyển bằng tiếng Việt có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có
thẩm quyền của nước CHDCND Lào, bao gồm:
- Phiếu đăng ký học tập;
- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6 (ảnh chụp không quá 06 tháng);
- Bản sao hợp lệ học bạ trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung học phổ
thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; bản sao bằng đại học
và bảng điểm đối với hồ sơ xét tuyển Cao học;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (không quá 06
tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
- Bản sao hộ chiếu có thời hạn sử dụng ít nhất 01 năm kể từ ngày dự kiến đến
Việt Nam và các giấy tờ khác nếu có;
- Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền.

5. Thời gian xét tuyển và nhập học
Thời gian xét tuyển: Từ tháng 9 đến tháng 11/2021.
Thời gian nhập học dự kiến: Tháng 11/2021.
6. Hình thức đào tạo, văn bằng tốt nghiệp và thời gian đào tạo
- Hình thức đào tạo: Chính quy.
- Hệ Đại học:
+ Văn bằng tốt nghiệp: Cấp bằng Kỹ sư, Bác sĩ Thú y và Cử nhân tương ứng
với các ngành học.
+ Thời gian học tập: Sinh viên chưa có chứng chỉ tiếng Việt (bậc 4) sẽ theo
học chương trình tiếng Việt trong năm đầu tiên. Sau khi sinh viên hoàn thành chương
trình học tiếng Việt, thời gian học chương trình đại học là 04 năm, riêng ngành Thú
y học 05 năm.
- Hệ Cao học:
+ Văn bằng tốt nghiệp: Cấp bằng Thạc sĩ tương ứng với các ngành học.
+ Thời gian học tập: Học viên chưa có chứng chỉ tiếng Việt (bậc 4) sẽ theo
học chương trình tiếng Việt trong năm đầu tiên. Sau khi học viên hoàn thành chương
trình học tiếng Việt, thời gian học chương trình cao học là từ 18-24 tháng.
7. Các ngành tuyển sinh Lưu học sinh Lào năm 2021
STT
Ngành xét tuyển
I
Hệ Đại học
1.
Kinh tế (chuyên ngành Quản lý Kinh
tế, Kinh tế Luật, Kinh tế số)
2.
Quản trị kinh doanh
3.
Tài chính – Ngân hàng
4.
Điều dưỡng
5.
Công nghệ Kỹ thuật điện-Điện tử
6.
Công nghệ thông tin
7.
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
8.
Thú y
II
Hệ Cao học
1.
Quản lý kinh tế
2.
Lý luận văn học
3.
Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ
môn Toán
4.
Giáo dục học (Tiểu học)
5.
Sinh học

Điều kiện xét tuyển

- Đã tốt nghiệp THPT.
- Có đủ hồ sơ theo quy định.
- Có đủ sức khỏe theo quy định.
- Không quá 35 tuổi tính đến
ngày làm hồ sơ.

Tốt nghiệp đại học các ngành
đúng hoặc ngành gần

8. Kinh phí đào tạo (đối với diện tự túc)
- Đối với trình độ Đại học:
+ Kinh phí đào tạo: 10.000.000VNĐ/năm (Áp dụng trong cả khóa học)
+ Phí bảo hiểm y tế: 804.600VNĐ/năm
- Đối với trình độ thạc sĩ
+ Kinh phí đào tạo: Áp dụng theo từng ngành học theo quy định của UBND
tỉnh Phú Thọ.
+ Phí bảo hiểm y tế: 804.600VNĐ/năm.
Trường Đại học Hùng Vương hỗ trợ tiền ở Ký túc xá cho Lưu học sinh Lào
diện tự túc.
9. Thông tin liên hệ
Thông tin chi tiết liên hệ: Trường Đại học Hùng Vương, Phường Nông Trang,
Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: (+84) 210 3993369; Fax: (+84) 210
3993468; Di động: (+84) 914 365 007 (TS. Phạm Thái Thuỷ-Trưởng phòng Hợp tác
Quốc tế).
E-mail: phonghoptacquocte@hvu.edu.vn
Website: https://www.hvu.edu.vn./
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Bộ GD & ĐT (để b/c);
- UBND tỉnh Phú Thọ (để b/c);
- Sở Ngoại vụ tỉnh PT (để p/h);
- Sở GD&TT các tỉnh CHDCND Lào;
- HT, CT HĐT, các PHT;
- Lưu: VT, HTQT, ĐT.
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