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THÔNG BÁO  

Tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2022 của Trƣờng Du lịch - Đại học Huế  

 

Căn cứ Thông báo số 119/TB-ĐHH ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Đại học 

Huế về Tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2022; 

Trường Du lịch - Đại học Huế thông báo kế hoạch thu nhận hồ sơ các ngành tuyển sinh 

cao học đợt 1 năm 2022 cụ thể như sau:  

I. NGÀNH TUYỂN SINH 

1. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Mã ngành: 8810103) 

Ngành Du lịch (Mã ngành: 8810101) 

II. CHƢƠNG TRÌNH VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO 

1. Chƣơng trình đào tạo: Theo định hƣớng nghiên cứu hoặc ứng dụng. 

2. Thời gian đào tạo: 1.5-2 năm 

3. Hình thức đào tạo: Tập trung toàn thời gian. 

III. PHƢƠNG THỨC TUYỂN SINH VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN  

1. Phƣơng thức tuyển sinh: Xét tuyển 

2. Điều kiện dự tuyển 

2.1. Điều kiện ngoại ngữ 

Người dự tuyển phải đáp ứng được yêu cầu về trình độ ngoại ngữ sau đây: 

a) Bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc bằng tốt 

nghiệp đại học trở lên có chương trình đào tạo được thực hiện chủ yếu bằng tiếng 

nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp đã được 

Cục Quản lí chất lượng - Bộ Giáo dục và đào tạo công nhận. 

b) Bằng tốt nghiệp đại học do các đơn vị thành viên và thuộc Đại học Huế 

cấp từ năm 2019 đến nay mà chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đáp ứng yêu 

cầu ngoại ngữ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam; 

c) Các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương Bậc 3 trở lên theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được cấp bởi các đơn vị đã 

được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá năng lực 

ngoại ngữ theo Thông báo số 138/TB-QLCL ngày 08/02/2021 của Cục Quản lí chất 

lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các chứng chỉ tương đương khác quy định tại 

Phụ lục III Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Huế. 

2.2. Điều kiện văn bằng đại học 



Người dự tuyển phải đáp ứng được yêu cầu về văn bằng đại học sau đây: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học do các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam cấp. 

Đối với bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải có văn 

bản thẩm định và công nhận văn bằng của Cục Quản lí chất lượng - Bộ Giáo dục và 

Đào tạo.  

b) Trường hợp bằng tốt nghiệp đại học là ngành gần hoặc khác với ngành đăng 

ký dự tuyển trình độ thạc sĩ, người đăng ký dự tuyển phải hoàn thành bổ sung kiến 

thức quy định tại Điều 8 của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại 

học Huế. 

c) Người đăng ký dự tuyển vào chương trình thạc sĩ theo định hướng nghiên 

cứu phải có bằng tốt nghiệp đại học hạng khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên 

quan đến lĩnh vực sẽ học tập đã được đăng tải trên tạp chí hoặc kỉ yếu hội nghị khoa 

học có phản biện 

d) Người đăng ký dự tuyển vào chương trình thạc sĩ theo định hướng ứng dụng 

của các ngành quản trị và quản lí phải có bằng tốt nghiệp đại học liên quan đến 

chuyên môn, nghề nghiệp của lĩnh vực quản trị và quản lí hoặc đang công tác trong 

lĩnh vực liên quan đến ngành dự tuyển. 

đ) Người đăng ký dự tuyển vào các chương trình đào tạo được dạy và học bằng 

tiếng nước ngoài phải đáp ứng với quy định tại khoản 5 Điều 5 của Thông tư 

23/2021/TT-BGDĐT và khoản 3 Điều 7 Quy định tổ chức và quản lí chương trình 

đào tạo bằng tiếng nước ngoài tại Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 

755/QĐ-ĐHH ngày 06/01/2020 của Giám đốc Đại học Huế. 

2.3. Lí lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức 

cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự. 

2.4. Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định. 

2.5. Nộp hồ sơ đầy đủ và đúng thời hạn. 

IV. ĐỐI TƢỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƢU TIÊN TRONG TUYỂN SINH 

1. Đối tƣợng  

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:   

1.1. Người đang công tác liên tục từ hai năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp 

hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế 

tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. 

1.2. Thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh. 

1.3. Con liệt sĩ. 

1.4. Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động. 

1.5. Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ hai năm trở lên ở địa 

phương được quy định là Khu vực 1. 



1.6. Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong 

sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học. 

2. Chính sách  

Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 10 Quy chế 

tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Huế (bao gồm cả người thuộc nhiều 

đối tượng ưu tiên) được tính điểm đối tượng ưu tiên là 01 điểm. 

V.TIÊU CHÍ VÀ QUY ĐỔI ĐIỂM XÉT TUYỂN 

1. Tiêu chí 

1.1. Tiêu chí 1: Điểm quy đổi bằng tốt nghiệp đại học hoặc tƣơng đƣơng 

Chỉ tính Bằng tốt nghiệp đại học đăng kí vào ngành xét tuyển 

Ngành Xếp loại tốt nghiệp Điểm quy 

đổi 

Ngành đúng/Ngành phù hợp Xuất sắc 10 

Giỏi 9 

Khá  8 

Trung bình khá 7,5 

Trung bình 7 

Ngành đúng/Ngành phù hợp Không tính xếp loại 7 

Ngành gần (Đã bổ túc kiến thức theo quy 

định) 

Không tính xếp loại 7 

Ngành khác (Đã bổ túc kiến thức theo quy 

định) 

Không tính xếp loại 7 

Lƣu ý: Bằng đại học hoặc tương đương do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp mà 

không có xếp loại sẽ được tính điểm quy đổi là 8 điểm. 

1.2. Tiêu chí 2: Điểm quy đổi bài báo khoa học  

STT Bài báo Điểm quy đổi 

1 Bài báo đăng ở tạp chí thuộc  danh mục WoS hoặc Scopus 

có hạng Q1, Q2 theo SCImago liên quan đến lĩnh vực sẽ 

học tập, nghiên cứu 

6 

2 Bài báo đăng ở tạp chí thuộc danh mục WoS hoặc Scopus 

có hạng Q3, Q4 theo SCImago liên quan đến lĩnh vực sẽ 

học tập, nghiên cứu 

5 

3 Bài báo toàn văn đăng ở kỉ yếu hội nghị, hội thảo khoa học 

quốc tế có phản biện, có chỉ số ISBN hoặc đăng ở tạp chí 

khoa học quốc tế khác có chỉ số ISSN (kỉ yếu, tạp chí xuất 

4 



STT Bài báo Điểm quy đổi 

bản bằng tiếng Anh) hoặc đăng ở tạp chí khoa học được tính 

điểm (mức điểm tối thiểu từ 0,75 trở lên) theo quy định của 

Hội đồng Giáo sư nhà nước liên quan đến lĩnh vực sẽ học 

tập, nghiên cứu. 

4 Bài báo toàn văn đăng ở kỉ yếu hội nghị, hội thảo khoa học 

quốc gia có phản biện, có chỉ số ISBN hoặc đăng ở tạp chí 

khoa học được tính điểm (mức điểm tối thiểu từ 0,25 trở 

lên) theo quy định của Hội đồng Giáo sư nhà nước liên quan 

đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu  

3 

5 Bài báo đăng ở tạp chí có chỉ số ISSN, kỉ yếu hội nghị, hội 

thảo khoa học khác có phản biện liên quan đến lĩnh vực sẽ 

học tập, nghiên cứu 

2 

 

2. Quy đổi điểm xét tuyển 

Điểm xét tuyển được quy đổi như sau: 

<Điểm xét tuyển> = <Điểm Tiêu chí 1> × 2 + <Điểm Tiêu chí 2> 

+ <Điểm đối tượng ưu tiên> 

Việc xét tuyển được thực hiện như sau: 

- Lấy <Điểm xét tuyển> từ cao đến thấp theo ngành đào tạo của Trường đến hết 

chỉ tiêu xét tuyển. Trong trường hợp các thí sinh có <Điểm xét tuyển> giống nhau, thứ 

tự ưu tiên xét tuyển như sau: 

- Đối với chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu 

+ <Điểm Tiêu chí 2> 

+ <Điểm Tiêu chí 1> 

- Đối với chương trình đào tạo định hướng ứng dụng 

+ <Điểm Tiêu chí 1> 

+ <Điểm Tiêu chí 2>  

VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

1. Đơn xin dự tuyển theo mẫu của Trường Du lịch - Đại học Huế, trong đó cần 

ghi rõ ngành, đối tượng dự tuyển (cán bộ công chức, doanh nhân, thí sinh tự do...), 

nghề nghiệp và nơi làm việc, cam kết thực hiện quy chế sau khi trúng tuyển. 

2. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học nếu văn bằng 

không ghi loại tốt nghiệp. 

3. Bản sao có công chứng văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);  



4. Các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có) được xác nhận của cấp có 

thẩm quyền. Các giấy tờ này chỉ được bổ sung trước khi Hội đồng tuyển sinh sau đại 

học duyệt danh sách dự thi chính thức. 

5. Sơ yếu lí lịch được cơ quan quản lí nhân sự nơi thí sinh đang làm việc hoặc 

chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận. 

6. Công văn giới thiệu dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan quản lí nhân sự đối với 

những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và ngoài 

nhà nước. 

7. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa hoặc 

phòng khám tương đương cấp Huyện trở lên. 

8. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp 

đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian kinh nghiệm công tác 

chuyên môn. 

9. Các giấy tờ hồ sơ khác theo quy định của Trường Du lich -  Đại học Huế. 

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ (cỡ 32 x 26 cm) có đề rõ họ 

tên và địa chỉ, số điện thoại liên hệ ở ngoài. 

VII. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 

08/4/2022 

2. Lịch xét tuyển (dự kiến): Bắt đầu từ ngày 20/4/2022 

3. Địa điểm xét tuyển: Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ - Thành phố Huế 

4. Địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ dự tuyển: 

- Bộ phận Đào tạo sau đại học, Trường Du lịch - Đại học Huế, 22 Lâm Hoằng, 

phường Vỹ Dạ, thành phố Huế. ĐT Liên hệ: 02343.897.057 hoặc Ông Lê Văn Hoài – 

034.5678.375. 

- Các thí sinh ở các địa phương có thể liên hệ và nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại các 

điểm đại diện thu nhận hồ sơ của Trường Du lịch - Đại học Huế, cụ thể như sau: 

+ Tại Thanh Hóa: Viện nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ, 

tầng 2 – nhà A – tòa nhà Trường Thanh Hoa, Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hưng, thành 

phố Thanh Hóa. 

Liên hệ: Ông Phạm Thanh Tuấn – điện thoại 02373.290.666 hoặc 0971.007.888. 

+ Tại Nghệ An: Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng Nhân lực Miền Trung, 382 

Lê Viết Thuật, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Liên hệ: Ông Nguyễn Kỳ Minh – điện thoại: 0984.888.760. 

+ Tại Hà Tĩnh: Khoa Thương mại – Du lịch, Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh. 

Địa chỉ: Số 454, Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh. 

Liên hệ: Ông Nguyễn Minh Hiền – điện thoại: 0946.615.566 



+ Tại Quảng Bình: Tổ tuyển sinh Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình, TDP.1, 

phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

Liên hệ: Ông Đinh Xuân Thanh – điện thoại 02323.835.838 hoặc 0949.288.795. 

+ Tại Phú Yên: Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên, 276 Trường 

Chinh, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Liên hệ: Ông Phan Lê Minh Tuấn – điện thoại 0856.424.240 

+ Tại Khánh Hòa: Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang, số 02 Điện Biên Phủ, 

phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

Liên hệ: Ông Trần Đăng Quang, điện thoại 0905.161.517 

+ Tại Lâm Đồng: Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt, Km số 5, đường Cam Ly, 

phường 7, thành phố Đà Lạt 

Liên hệ: Bà Ngô Thị Ngọc – 0946.498.885 

+ Tại ĐắcLắk: Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Tây Nguyên. 

Địa chỉ: 567 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Vân Linh – điện thoại: 0905.87.91.91 

+ Tại Đắk Nông: Trường Cao đẳng Cộng đồng, đường Hùng Vương.   

Địa chỉ: tổ 6, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

Liên hệ: Bà Lê Thị Mỹ Hằng – điện thoại: 0907.942.492 

+ Tại thành phố Hồ Chí Minh: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch. 

Địa chỉ: 10/11 Trần Cao Vân, phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. 

Liên hệ: Ông Tạ Duy Linh – điện thoại: 0919.586.079 

+ Tại Cần Thơ: Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ; số 47, Đường số 1, KV3 Sông 

Hậu, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. 

Liên hệ: Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, điện thoại (0292) 

3817487 hoặc Bà Huỳnh Kim Tuyền - 0939 95 48 06. 

VIII. LỆ PHÍ TUYỂN SINH 

Lệ phí dự thi bao gồm:  

1. Đăng ký dự tuyển: 100.000đ /hồ sơ (Một trăm nghìn đồng), Bộ phận Đào tạo 

sau đại học, Trường Du lịch - Đại học Huế, 22 Lâm Hoằng, phường Vỹ Dạ, thành phố 

Huế.  

2. Xét tuyển: 700.000 đ/thí sinh (Bảy trăm nghìn đồng), nộp theo một trong hai cách: 

2.1. Bộ phận Đào tạo sau đại học, Trường Du lịch - Đại học Huế, 22 Lâm Hoằng, 

phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.  

2.2. Chuyển tiền qua tài khoản của Đại học Huế, số tài khoản: 121000014706, 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Huế hoặc nộp 

trực tiếp tại Ban Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất Đại học Huế, số 03 Lê Lợi – 

TP Huế, ĐT: 0234 3845807. 



Người dự tuyển khi chuyển khoản phải ghi rõ các thông tin: Họ và tên, điện 

thoại liên hệ, ngành đăng ký dự thi, Trường Du lịch - Đại học Huế nơi thí sinh đăng ký 

dự tuyển. 

Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Đào tạo sau đại học, Trường Du lịch - Đại học 

Huế, 22 Lâm Hoằng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế. ĐT Liên hệ: 02343.897.057 hoặc 

Ông Lê Văn Hoài – 034.5678.375./. 

 

Nơi nhận: 

- Thông báo trên các phương tiện truyền thông; 

- Các điểm thu nhận hồ sơ của Trường Du lịch; 

- Bp sau đại học, TDL;  

- Lưu VT, TDL. LVH. 

TUQ. GIÁM ĐỐC 

 HIỆU TRƢỞNG 

 

 

                                 

 

Trần Hữu Tuấn 
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