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BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY 

 

Số :  304/TB-ĐHXDMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 8 năm 2015 
 

 

THÔNG BÁO 

Tuyển sinh liên thông hệ chính quy năm 2015 

  
Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; 

Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo 

Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; 

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên 

đại học hệ chính quy năm 2015, cụ thể như sau: 

1. Ngành tuyển sinh, mã ngành, chỉ tiêu, thời gian đào tạo 

TT Ngành tuyển sinh Mã ngành Chỉ tiêu Thời gian đào tạo 

1 Kỹ thuật công trình xây dựng D580201 50 2,0 năm 

2. Đối tượng dự tuyển 

Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng các ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, 

Công nghệ Kỹ thuật Tài nguyên nước, Công nghệ Kỹ thuật Giao thông. 

Thí sinh thuộc diện chính sách (đối tượng ưu tiên từ 1 đến 7) khi thi tuyển được ưu 

tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Hồ sơ dự tuyển 

a. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu); 

b. Bản sao bằng tốt nghiệp THPT, BT THPT, bản sao học bạ THPT, bổ túc THPT;   

bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp cao đẳng tạm thời (đối với 

thí sinh tốt nghiệp năm 2015), bảng điểm cao đẳng;  

c. Bản sao giấy khai sinh; 

d. Bốn (04) ảnh 4x6cm có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh vào sau ảnh; 

e. Giấy chứng nhận hợp pháp đối với các đối tượng ưu tiên (nếu có); 

f. Hai phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận. 

Lưu ý: Tất cả các giấy tờ phải có thị thực của cơ quan các cấp hoặc của UBND 

phường, xã, thị trấn trở lên và đựng trong hồ sơ do Trường phát hành. Trường không nhận hồ 

sơ nộp trễ hoặc thiếu một trong các giấy tờ, thủ tục quy định trên. 

4. Phương thức tuyển sinh 

Xét tuyển và thi tuyển (thí sinh có thể chọn phương thức xét tuyển hoặc thi tuyển).  

a. Đăng ký xét tuyển 

Dựa vào kết quả kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 do trường Đại học 

chủ trì (nộp bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi để đăng ký xét tuyển), tổ hợp xét tuyển là 

khối A, A1, B, D có tổng điểm 03 môn ≥ 15 điểm. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/1 thí sinh. 
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b. Thi tuyển 

- Môn thi tuyển: Toán, Sức bền vật liệu, Bê tông cốt thép (Trường Đại học Xây dựng 

Miền Tây tổ chức thi). 

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ thi tuyển: Từ ngày 30/9/2015 đến ngày 

30/10/2015 tại Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây. 

- Lệ phí dự thi:  

Lệ phí hồ sơ: 50.000 đồng/1 bộ; lệ phí dự thi: 450.000 đồng/1 thí sinh. 

Đề nghị thí sinh nghiên cứu kỹ thông báo tuyển sinh để mua và nộp hồ sơ. Hồ sơ đã 

mua, đã nộp không được hoàn trả lại.  

- Kế hoạch ôn tập, ngày thi tuyển 

Ôn tập (dự kiến): từ ngày 02/11/2015 đến 22/11/2015 (ôn tập vào các ngày cuối tuần).  

Ngày thi tuyển (dự kiến): 28 - 29/11/2015.  

5. Thông tin liên hệ 

Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 

Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

Điện thoại: 0703 825903, Fax: 0703 827457, Website: http://www.mtu.edu.vn 

 
Nơi nhận:     
- Bộ Xây dựng (để báo cáo);  

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo); 

- Ban Giám hiệu;  

- Phòng, Khoa liên quan-ĐHXDMT; 

- Website của trường; 

- Lưu: QLĐT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

(Đã ký) 

 

TS. NGUYỄN VĂN CHIẾU 


