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cONG HOÀ X HOI CHn NGH*A VI�T NAM 

DÙc lâp - Ty do - Hanh phúc 
BO GIAO DUC VÅ DÀO TAO 

TRUONG DAI HOC SU PHAM 
THE DUC THE THAO HÀ NOI 

s: 4/QÐ-�HSPTDTTHN Hà Noi, ngày 12 tháng 07 n�m 2022 

QUYET DINH 
Ban hành Dê án tô chre ky thi n�ng khiêu n�m 2022 

Truong Dai hÍe Su pham TDTT Hà NÙi 

HIEU TRUÖNG TRUÖNG �AI HOC SU PHAM TDTT HÅ NOI 

Cän cú Luát Giáo duc dai hoc ngày 18 tháng 6 n�m 2012; Luat sia dôi, bo 

Sung mot só dieu cua Lut Giáo duc �ai hoc ngày 19 tháng 11 n�m 2018; 

Can cú NghË dinh só 99/2019/NÐ-CP ngày 30 tháng 12 n�m 2019 cua Chinh 

phu quy inh chi tiet và huóng dân thi hành mÙt só diéu cça Luât siva dói, bó sung 

mot sô diêu cça Luát Giáo dåc dai hoc; 

C�n cu Thông tu só 09/2020/TT-BGDÐT ngày 07/05/2020 cia BÙ truong BÙ 

Giáo duc và �ào t¡o ve viÇc ban hành Quy chê tuyên sinh dai hoc, tuyên sinh cao 

däng ngành Giáo dåc Máam non cça BÙ truong BÙ Giáo dyc và �ào tao; 

C�n cu Thóng tu só 16/2021/TT-BGDÐT ngày 01/06/2021 cça BÙ truong BÙ 

Giáo duc và Dào tao v¿ viÇc súa �ói, bô sung mot só diéu cua Quy chê tuyen sinh �ai 

hoc, tuyên sinh trinh dÙ cao däng ngành Giáo duc Mâm non ban hành kèm theo 

Thong tu só 09/2020/TT-BGDÐT ngày 07/05/2020 cça BÙ truong BÙ Giáo duc và 

Dào tao; 
Can cu Thong tu só 08/2022/1T-BGD�T ngày 06/6/2022 cua BÙ truong BÙ 

Giáo duc và Dào t¡o vê viÇc ban hành Quy chë tuyën sinh d¡i hoc, tuyën sinh cao 

dang ngành Giáo duc Mâm non cua BÙ truong BÙ Giáo duc và �ào t¡o; 
C�n cu Quyêt dinh só 11/QÐ-HÐTÐHSPTDTTHN ngày 28/10/2020 cua Hoi 

dong Truong Dai hoc Su pham Thê duc Thê thao Hà NÙi ban hành Quy ché to chúc 

và hoat dong cua truong Truong �ai hoc Su ph¡m Thé duc Thê thao Hà NÙi; 
C�n cu Quyét dinh só /QD-HÐTDHSPTDTTHN ngày 11/7/2022 cua HiÇu 

truong Truong �ai hoc Su pham TDTT Hà NÙi ban hành Quy ché tó chúc Thi n�ng 
khiéu thê duc thé thao ngành Giáo duc thê chát trinh dÙ dai hoc hÇ chinh quy: 

Can cir dé án tuyén sinh dai hoc chinh quy n�m 2022 cua Truong �ai hÍc Str 

pham TDTT Hà NÙi; 
Theo dé nghi cia Truong Phong Quán lý dào t¡o và Công tác sinh viên 

QUYET DINH: 

Dièu 1. Ban hành kèm theo Quyét djnh này "�ê án tô chée ký thi n�ng khiëu 

nam 2022 Truong �¡i hÍc Su ph¡m TDTT Hà NÙi". 



Dieu 2. Quyét dËnh này có hiçu lye kê tiù ngày ký 
Diêu 3. Các ông (bà) Truong phòng Quán lý dào t¡o và Công tác sinh viên, 

Dam ba0 chât lugmg và Thanh tra, các don vj và cá nhân có liên quan chËu trách 

nhiem thi hành quyêt dinh này./. 

HIEU TRUONG Noi nhân: 

DU. HÐT. BGH (dé báo cáo): 
Phong QLDT&CTSV (dé biét và thure hiçn); 

- Các don i (dé phói hop thure hiçn): 
TRUONG 

DAI HOC SU PHAM 

THE DUC THS 
4A NO7 

- Luu: VT. QLÐT&CTSv 

PGS.TS. Nguyen Duy Quyêt 
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Cac phòng hÍc, hÙi truong, sân bâi, nhà tâp �a n�ng �êu duçc trang bË dây du 

anh sang, thóng gió (quat, diêu hòa không khi), bàn gh�, dåung cu thÃ thao phåc vu 
cho ky thi n�ng khiêu �¡t tiêu chuan. 

(Nguon: Báo cáo 3 cong khai hàng n�m) 
3.2.2 Thong kê inh hinh cán bÙ, giäng viên co hùu 

Tong so cán bÙ: 205 
Tong só giáng viên co hïu 121 (trong �ó 03 PGS Tiên sí, 19 Tiên si, 94 Thac 

si, 05 �¡i hÍc) 

3.3 Thong tin vê các Quy dinh, Quy chê liên quan �ên Ký thi 

3.3.1 C�n cr xây deng các v�n bän liên quan dên Ký thi 
- Thöng tu sô 08/2022/TT-BGDÐT ngày 06/6/2022 cua BÙ truong BÙ Giáo 

dyc vá �åo t¡o vê viÇc ban hành Quy chê tuyên sinh �¡i hÍc, tuyên sinh cao d�ng 

ngành Giáo dåc Mâm non cça BÙ truong BÙ Giáo dåc và �ào t¡o, 

- Thông tu sô 03/2022/TT-BGDÐT ngày 18/01/2022 cua BÙ truong BÙ Giáo 

dåc và �åo t¡o ban hành Quy dËnh vê viÇc xác dinh chi tiêu tuyên sinh �¡i hÍc, th¡c 

si, tiên s+ và chi tiêu tuyên sinh cao däng ngành Giáo dåc Mâm non; 

- Công v�n sô 2598/BGDÐT-GD�H ngày 20/6/2022 cua BÙ truong BÙ Giáo 

duc và �ào t¡o vê viÇc huóng dân tuyên sinh �¡i hÍc, tuyên sinh cao ��ng ngành 

Giáo duc Mâm non; 
- Các v�n bàn pháp lut khác có liên quan. 

3.3.2 Các quy dinh, quy chê do Truong �HSPTDTT Hà NÙi ban hành 

- Quy chê thi n�ng khiêu thê dåc thê thao ngành Giáo dåc thé chât trinh �Ù 

/QÐ-dai hoc hÇ chính quy n�m 2022 ban hành kèm theo Quyêt dËnh sô 

DHSPTDTTHN-TS ngày 11 tháng 07 n�m 2022 cça HiÇu truong Truong �ai hÍc 

Su pham TDTT Hà NÙi; 

Dê án tuyên sinh n�m 2022 
- �e án tô chúc thi thi n�ng khiêu thÃ dåc thÃ thao ngành Giáo dåc thÃ ch¥t 

trinh dÙ d¡i hÍc hÇ chinh quy n�m 2022 ban hành kèm theo Quyêt dinh sô /QÐ-

DHSPTDTTHN-TS ngày tháng n�m 2022 cua HiÇu truong Truong �ai hÍc 

Su pham TDTT Hà NÙi; 
3.4. To chrc ky thi n�ng khiêu n�m 2022 

(1) Dói tugng: Thi sinh tôt nghiÇp THPT và tuong �uong (giáo dåc thung 

xuyên). Thí sinh dç súc khoë, không bË khuyêt tt, dË hinh. Chiêu cao nam të 1,65 

m, nï tù 1,55 m trø lên. 

(2) Pham vi tuyên sinh: thí sinh ß tât cå các Tinh, Thành phô trên toàn quôc 
có thê d�ng ký då thi. 

(3) Hinh thiic nhân d�ng ký thi tuyén: 
-Thi sinh có thê ��ng ký xét tuyên truc tuyên trên Fanpage 

https://www.facebook.com/SPTDTTHN 



-Thi sinh gùi Hô so ��ng ký xét tuyên qua Buu diÇn vê �Ëa chi: Phòng Quàn lý 

Dao t¡o& Công tác sinh viên, Truong D¡i hÍc Su ph¡m TDTT Hà NÙi, X� Phyung 

Chau, HuyÇn Chuong My. Tp. Hà NÙi. 

(4) Ho sa däng ký thi tuyén 
- Don d�ng ký xét tuyên (theo mâu trên Website). 

- Ban sao công chúmg Hoc b¡ THPT (ho·c tuong duong). 
- Bán sao công chúng B�ng tôt nghiÇp THPT (hoãc tuong duong) vÛi thí sinh 

tot nghiÇp truóc 2022. Giây chúng nhn tôt nghiÇep THPT t¡m thÝi �ôi vói thí sinh 

tot nghiÇp 2022 (ho·c bàn sao công chéng B�ng tôt nghiÇp THPT, nêu �ã có). Giây 

chúng nhn kêt quà thi THPT Quôc gia. 
- Thi sinh phài nÙp 4 ånh chân dung co 4x6 (chup không quá 06 tháng tính 

den thoi diêm nÙp ho so); 02 phong bi dán tem, ghi dËa chi, sô diÇn tho¡i nguròi nhân. 

- Bàn sao công chéng Giây chéng nhn là �ôi tuong uu tiên (nêu có). 

(5) Lê phi thi N�ng khiéu: 
- Hinh thúc nÙp : Chuyên khoan. 

- Lê phi thi n�ng khiêu TDTT: 300.000d. 

- Le phí xét tuyên:'Theo quy dinh cça Nhà truong 

- Sô tài khoån: 45010006656669 
- Tên ngân hàng : Ngân hàng Thuong mai cô phân �âu tu và phát triên ViÇt 

Nam, chi nhánh Hà Tây (BIDV). 
- Tên nguòi nhn: Truong �ai hÍc Su pham TDTT Hà NÙi. 
- Cú pháp nÙi dung nÙp lÇ phí : HÍ và tên - sô chúng minh nhân dân (ho·c c�n 

cuóc công dân) - LPTS 2022. 

6) Hinh thiic thi: Thi N�ng khiêu TDTT trye tiêp t¡i Truong �¡i hÍc Su ph¡m 

TDTT Hà NÙi. 

(7) Thoi gian tó chúe thi: Dot 1: các ngày 15 - 17/07/2022: 

Dot 2: các ngày 07 - 09/10/2022 

Dot 3 các ngày 04 06/11/2022 

(8)Noi dung thi 
- Kiêm tra thÃ hình: Thí sinh dç súc khoé, không bË khuyêt tât, dË hình, nói 

ngong, nói l�p. Chiêu cao nam të 1,65 m, nï tr 1,55 m tro lên. 

Bat xa tai chÑ: T¡i chÑ bât xa b�ng 2 chân 3 lân và tính lân bât xa cao nhât 

(thành tích tính b�ng centimet), châm theo thang �iêm 10. 

Chay 60m: Thuc hiÇn xuât phát cao ho·c xuât phát thâp �ê ch¡y 60m mÙt 

lân (thành tích tính b�ng giây), châm theo thang diêm 10. 

3.5. Danh sách các truong �¡i hÍc, hÍc viên sür dång kêt quä Ký thi näng 

khiêu cùa truong �ê xét tuyên dai hÍc n�m 2022 (tính �ên thÝi diêm hiÇn t¡i): 

Không có. 
3.6. Chi tiêu, ngành �ào t¡o/chwong trinh �ào t¡o, tô hop xét tuyên kêt 



hop trên kêt quà thi n�ng khiêu n�m 2022. 

(1) Chi tièu: 100 % tông chi tiêu toàn truong. 
(2) Các to hop xét tuyên 
- Phurong thúre 1: Xet tuyên theo k¿t quà hÍc tp lóp 12 và thi Näng khi¿u 

TDTT. Xét tuyên theo tóng diém trung binh ecá n�m cùa hai môn hoc lóp 12 cong 
voi diem thi N�ng khiéu TDTT do Truong �HSP TDTT Hà NÙi tó chúc. 

Thi sinh dâng ký I trong 4 to hãp xét tuyên (Môn hÇ sô 2: N�ng khiêu TDTT): 

Ma to hop T00 : Toán + Sinh hÍc + N�ng khieu TDTT 

Ma to hop T02: Ngü v�n + Sinh hÍc + N�ng khiÃu TDTT 

Mà tó hop TOS: Ngir v�n + Giáo due công dân + Näng khiêu TDTT 
Ma to hop T08: Toán +Giáo dåc công dân + N�ng khieu TDTT 
- Phuong thre 2: Xét tuyén theo kêt quà thi tot nghiÇp THPT và thi N�ng khieu 

TDTT.Xet tuyén theo tông diem cça hai bài thi/môn thi tôt nghiÇp THPT cÙng vói 

diem thi N�ng khiéu TDTT do Truong �HSP TDTT Hà NÙi tô chérc. 

Thi sinh däng ký 1 trong 4 tô hop xét tuyên (Môn hÇ sô 2: Näng khieu TDTT): 

Ma to hop T00: Toán + Sinh hoc+ N�ng khieu TDTT 

Ma tó hop T02: Ngr v�n + Sinh hÍc+ N�ng khiêu TDTT 

Ma to hop TO5: Ngï v�n + Giáo dåc công dân + N�ng khiêu TDTT 

Ma tó hop T08: Toán + Giáo dåc công dân + N�ng khiêu TDTT 

Bang 4- Mä xét tuyên, tô hop xét tuyên theo kêt quä ky thi n�ng khiêu 

cua Truòng �HSPTDTT Hà NÙi 

Các to hopxét 

tuyen 
Mã Chi 

tiêu Trinh dÙ Ma ngành 
TT dao t�o xét tuyên 

Tên ngành 
xét tuyên 

phuong Tên phuong théc 
thúc xét| 

tuyên 
(dur Tohop Môn chinh 
kien) 
(*) 

xét tuyên 

(**) 

Ket hop kêt quå thitôt| TOO N�ng 
Dai boe 7140206 Giáo dyc thêchât 405 nghiÇp THPT vÛi20 

diem thi n�ng khieu 
TO2 khieu 

TO5 TDTT 

de xét tuyên T08 

Ket hop kêt quå hÍe | 
360 

Nang 
khieu 

TO0 
tap cap THPTvoi 

diem thi n�ng khieu 
dè xét tuyên 

TO2 2 Dai boe 7140206 Giáo dyc thê chât 406 
TO5 TDTT 

T08 

Xét tuyèn thâng theo| 
De án tuyên sinh cça| Khong han che chi tièu 

co so dào t¡o 
3 Dai hoe 7140206 Giáo dye thê chât 303 

3.7 Các thông tin cân thiêt khác khi sir dung kêt quá thi n�ng khieu de 

xét tuyén vào Truong DHSPTDTT Hà NÙi 
(1) Dieu kiÇn phy khi xét tuyên: Trong truong hop sô thí sinh d¡t ngurong 



diém trúng tuyen vugt quá chi tieu nganh GDTC cua truong, các thi sinh bäng diém 

et tuyen o cuôi danh sách së dugc xét trúng tuyên theo dieu kiÇn phå dugc quy djnh 

trong Quy chê thi tuyên sinh trên trang thông tin diÇn të cça truong: 

https://hupes.cdu.vn/tuyensinh/. 

(2) Dång ký xét tuyén: Thi sinh dugc ��ng ký nguyÇn vong vào Ngành GDTC 

trrong. HÙi dong tuyên sinh nhà truong xét diêm theo thú tu nguyên vong ��ng 

ky cua thi sinh, xét diem të cao xuông thâp cho dên hêt chi tiêu. Thi sinh trúng tuyén 
NVI tai truong không dugc xét tuyên các nguyÇn vong khác. 

3) Nhà truong không xét tuyên kêt quå thi tuyên cça các truòng tô chéc thi 

n�ng khieu khác. 

(4) Chinh sách uu tiên: 
-Uu tiên vùng, miên, dôi tugng chinh sách �ugc thåc hiÇn theo Quy ché tuyën 

sinh hien hành cça BÙ GD�T; 
Thí sinh không su dång quyên duoc tuyên th�ng (theo quy dËnh cça BÙ 

GDÐT) không duoc ru tiên khi xét tuyên theo phuong thúc së dung kêt quàthi n�ng 

khieu cua truròng. 
(5) Nguyên t�c và kê ho¡ch xét tuyên 

Xét tuyên theo quy dËnh cça B6 GDÐT và v�n bàn thông nhât trong 

nhà truong tuyên sinh. Xét diêm thi tôt nghiÇp THPT và xét tuyên theo kêt thi n�ng 

khieu trong cùng �ot, së dång ca sò dï liÇu chung. Thí sinh trúng tuyên nguyÇn vong 

truóc se không duoc xét tiêp nguyÇn vong sau. 

- �iêm trúng tuyên cua các tô hop là nhu nhau �ôi vÛi ngành GDTC cça 

iruong 
- Ke ho¡ch tô chúc xét tuyên theo lich thông nhât cça BÙ GDÐT. 

3.8 Lo trinh triên khai 

- To chuc ��ng ký tham du Ky thi: Tu 20/4/2022 dên 11/7/2022; 

- Thi náng khiêu �ot 1: 15/7/2022 

-Cóng bô k�t quà Ký thi: Truóc 22/7/2022 
3.9 Các trang thông tin, hô trg 

1) Website cua truóng: https://huDes.edu.vn 

Cung cáp thong tin chung vê ruong DHSPTDTT Hà NÙi; 
- Thong tin vé phuomg thúc, dé án tuyén sinh: xem muc TUYEN SINH 

2) Website tuyén sinh: hilps:l/hupes.cdu.vn/tuYensinhi 
Cung cáp các thóng tin tuyén sinh cúa truóng 

- Các thong bao vê ky thi n�ng khieu cça truong 
(3) Trang fanpage tuyén sinh: 

hitps://ww.facebook.com/SPTDTTHN 
hitpx/nww.facebook.com/HCSYDHSPTDTTHN/L 
https:/w.youtube.com/channel/UCENsiWGDO618Lro0dT8JN6Q 



- Huóng dân nÙi dung thi n�ng khieu; 
-Cung câp thong tin tuyên sinh ng�n gon; 
- Thong báo vê các su kiÇn liên quan dên công tác tuyên sinh; 
Trao doi ve các chç �Á lien quan �¿n tuyên sinh; 

(4) Cán bÙ tu vân, hÑ tro giäi dáp thãc m�ãc 

TT Ho và tên Chúc vs Dien thoai Email 

1TS. Nguyên Mgnh Toàn Truong phòng 0914.821.979 nguyenmanhtoantdtt@gmail.com 

2 ThS. Lê Hoc Liêm Truong phòng 0934.388.388 leliemkdk@gmail.com 

P.Truong phòng 0983.887.282 cuongbb@gmail.com 

4 ThS. Trân Thanh Binh P.Truong phòng 0328.919.498 binhlinh75@gmail.com 

TS. Trân Vän CuÝng 

5 ThS. Dang �inh Dng P.Truong phòng 0974.299.223 dangdung030686@gmail.com 

6 CN. Nguyén Minh Tu P.Truong phòng 0961.421.970 mtu@moet.edu.vn 

7 CN. Nguy�n Hà Phuong Can bÙ Phong 0966.172.796 ngUvenhaphuong2796@email.com 
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