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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 

 
Số:         /TB-ĐHSPHN2 

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

      
Hà Nội, ngày         tháng         năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy 

ngành Giáo dục Thể chất đợt 2 năm 2022 
 

 

Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 08 tháng 4 năm 2022 của 
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 ban hành Quy chế thi tuyển sinh; 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của          
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh 
cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;  

 Căn cứ chỉ tiêu của Trường ĐHSP Hà Nội 2 được Bộ Giáo dục và Đào tạo 

giao tại Công văn số 3247/BGDĐT-GDĐH ngày 21 tháng 7 năm 2022; 

Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo về việc tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh 

đại học chính quy ngành Giáo dục Thể chất đợt 2 năm 2022 với các nội dung chính 

như sau:  

1. Thông tin chung 

- Mã trường: SP2;  

- Website: https://hpu2.edu.vn/ 

- Chuyên trang tuyển sinh: http://tuyensinh.hpu2.edu.vn/  

- Địa chỉ: số 32 đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.  

2. Mục tiêu của kỳ thi 

- Đánh giá các năng lực cần thiết của thí sinh để học tập ở trình độ đại học. 

- Sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào ngành Giáo dục Thể chất tuyển sinh trình độ 

đại học chính quy năm 2022 của Trường ĐHSP Hà Nội 2. 

3. Đối tượng dự thi 

Công dân Việt Nam hiện đang là học sinh lớp 12 hoặc người đã có bằng tốt 

nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc tương đương.  

4. Nội dung và hình thức thi 

- Nội dung thi: 

+ Năng khiếu 5 (mã môn: NK5) thi một nội dung: Tại chỗ bật cao thu gối. 

+ Năng khiếu 6 (mã môn: NK6) thi một nội dung: Nằm ngửa gập bụng. 
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- Hình thức thi: Trực tiếp tại Trường ĐHSP Hà Nội 2.  

5. Thời gian, phương thức đăng ký dự thi; hồ sơ dự thi; lệ phí dự thi 

5.1. Thời gian, phương thức đăng ký dự thi: 

- Thời gian đăng ký dự thi: Từ ngày 16 tháng 9 năm 2022 đến trước 17h00 ngày 

10 tháng 10 năm 2022. 

- Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến trên cổng đăng ký trực tuyến dành cho thí 

sinh tại: http://thisinh.hpu2.edu.vn (Xem hướng dẫn đăng ký dự thi trên cổng đăng 

ký trực tuyến). Sau khi đăng ký thành công, thí sinh phải nộp/gửi hồ sơ bản gốc (Bản 

in, đã ký và ghi rõ họ tên) về Trường ĐHSP Hà Nội 2 để hoàn thành đăng ký dự thi.  

5.2. Hồ sơ dự thi gồm có: 

+ 01 Phiếu đăng ký dự thi (in ra sau khi đăng ký trực tuyến thành công trên 

trang tuyển sinh của Trường tại http://tuyensinh.hpu2.edu.vn.)  

+ 01 bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân. 

- Hồ sơ đăng ký dự thi nộp trực tiếp hoặc gửi thư chuyển phát nhanh về Trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 theo địa chỉ: Phòng Đào tạo Trường ĐHSP Hà Nội 2, Số 

32, đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.  

5.3. Lệ phí dự thi:  

+ Lệ phí: 300.000 VNĐ/01 thí sinh.  

Thí sinh nộp chuyển khoản lệ phí dự thi như sau: 

+ Tên chủ tài khoản: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. 

+ Số tài khoản: 42610000276664, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

chi nhánh Phúc Yên - Vĩnh Phúc. 

+ Nội dung nộp lệ phí bắt buộc ghi như sau: 

          [Họ tên thí sinh] - [Số căn cước công dân của thí sinh] - [LPDTNK2022] 

Ví dụ: Nguyen Thi Anh-120000001231-LPDTNK2022 

6. Lịch thi, địa điểm thi 

6.1. Thi năng khiếu  

 Ngày 16/10/2022:  

+ 7h30 ngày 16/10/2022: Thí sinh tập trung tại phòng thi để làm thủ tục thi, 

nghe phổ biến quy chế thi. 

+ 8h30 ngày  16/10/2022: Thi năng khiếu. 

6.2. Địa điểm thi:  

 Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 32 đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, 

thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

7. Thông tin trực hỗ trợ  
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- Chuyên trang tuyển sinh của Trường: http://tuyensinh.hpu2.edu.vn/  

- Fanpage của Trường: https://www.facebook.com/DHSPHN2  

Mọi trao đổi về thông tin tuyển sinh liên hệ qua số điện thoại: 0812.012.626, 

0813.005.757, 0862.300.866; email: tuyensinh@hpu2.edu.vn. 

Nơi nhận: 
- Website Trường (để công bố);  
- Hiệu trưởng (để b/c);  
- Lưu: TC-HC, ĐT.  

 

  

 
KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 
 

Trịnh Đình Vinh 
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