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THÔNG BÁO  

V/v Mức điểm đăng ký xét tuyển vào các ngành đại học  

hệ chính quy năm 2020 

   

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (Mã trường MTU) thông báo mức 

điểm dự kiến đăng ký xét tuyển vào các ngành đại học hệ chính quy năm 2020: 

1. Vùng tuyển sinh:  Xét tuyển sinh trong phạm vi cả nước. 

2. Ngành, tổ hợp xét tuyển, mức điểm xét tuyển 

TT Ngành 
Mã 

ngành 
Tổ hợp xét tuyến 

Mã tổ 

hợp 

Mức điểm  

Thi 

THPT 

Điểm 

học bạ 

 1 

 Kỹ thuật xây dựng 

(Chuyên ngành Xây 

dựng Dân dụng và 

Công nghiệp) 

7580201 

 Toán-Vật lí-Hóa học A00 

14,0 18,0 
 Toán-Vật lí-Tiếng Anh A01 

 Toán-Hóa học-Sinh học B00 

 Văn-Toán-Tiếng Anh D01 

2 

Kiến trúc  

(có 3 chuyên ngành) 

- Kiến trúc Công trình 

- Kiến trúc Nội thất 

- Kiến trúc Đồ họa 

7580101 

 Toán-Vật lí-Vẽ MT V00 

14,0 

 

18,0 

 

 Toán-Văn- Vẽ MT V01 

 Toán-Tiếng Anh-Vẽ MT V02 

 Toán-Hóa học-Vẽ MT V03 

3 

Quản lý Đô thị và 

Công trình 

 

7580106 

 Toán-Vật lí-Vẽ MT V00 

14,0 

 

18,0 

 

 Toán-Văn-Vẽ MT V01 

 Toán-Vật lí-Hóa học A00 

 Toán-Vật lí-Tiếng Anh A01 

4 

Kỹ thuật xây dựng 

Công trình giao thông 

(Chuyên ngành Xây 

dựng cầu đường) 

7580205 

 Toán-Vật lí-Hóa học A00 

14,0 

 

18,0 

 

 Toán-Vật lí-Tiếng Anh A01 

 Toán-Hóa học-Sinh học B00 

 Văn-Toán-Tiếng Anh D01 

http://www.mtu.edu.vn/?ArticleId=b198776b-255a-4f6b-abe2-9701a31e9d0a
http://www.mtu.edu.vn/?ArticleId=b9c326ee-71fb-4e43-b665-62b41d00156f
http://www.mtu.edu.vn/?ArticleId=00392dfc-71be-4561-b3e2-5c29036fb349
http://www.mtu.edu.vn/?ArticleId=00392dfc-71be-4561-b3e2-5c29036fb349
http://www.mtu.edu.vn/?ArticleId=51ac2b81-e050-400b-8d07-049e024dec62
http://www.mtu.edu.vn/?ArticleId=51ac2b81-e050-400b-8d07-049e024dec62


TT Ngành 
Mã 

ngành 
Tổ hợp xét tuyến 

Mã tổ 

hợp 

Mức điểm  

Thi 

THPT 

Điểm 

học bạ 

5 
Kỹ thuật Cấp thoát 

nước 
7580213 

 Toán-Vật lí-Hóa học A00 

14,0 

 

18,0 

 

 Toán-Vật lí-Tiếng Anh A01 

 Toán-Hóa học-Sinh học B00 

 Văn-Toán-Tiếng Anh D01 

6 Kỹ thuật môi trường 7520320 

 Toán-Vật lí-Hóa học A00 

14,0 

 

18,0 

 

 Toán-Vật lí-iếng Anh A01 

 Toán-Hóa học-Sinh học B00 

 Văn-Toán-Tiếng Anh D01 

7 Kế toán 7340301 

 Toán-Vật lí-Hóa học A00  

14,0 

 

18,0 

 

 Toán-Vật lí-Tiếng Anh A01 

 Văn-Địa lí-Tiếng Anh D15 

 Văn-Lịch sử-Tiếng Anh D14 

 

(Ghi chú: Đối với thí sinh xét tuyển ngành có tổ hợp môn năng khiếu, điểm 

thi môn năng khiếu ≥ 5,0 điểm) 

3. Thời gian công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển  

Nhà trường công bố kết quả trúng tuyển trước 17 giờ ngày 05/10/2020 tại 

trang http://mtu.edu.vn và các phương tiện thông tin đại chúng. 

4. Xác nhận nhập học 

Các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển phải xác nhận nhập học trước 

17h 00 ngày 10/10/2020 bằng cách: 

*Nộp phiếu điểm thi THPT (bản chính). Đối với thí sinh thi trúng tuyển 

ngành năng khiếu nộp bổ sung phiếu điểm thi môn năng khiếu. 

*Hình thức nộp phiếu điểm: 

- Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây số 20B, Phó Cơ Điều, 

Phường 3, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

- Chuyển phát nhanh bằng bưu điện đến Trường Đại học Xây dựng Miền 

Tây số 20B, Phó Cơ Điều, Phường 3, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (trước 17 

giờ 00 ngày 10/10/2020 theo dấu bưu điện). 

  

http://www.mtu.edu.vn/?ArticleId=1ad55452-018d-4b4b-b4e5-7cfaa12cf235
http://www.mtu.edu.vn/?ArticleId=1ad55452-018d-4b4b-b4e5-7cfaa12cf235
http://www.mtu.edu.vn/?ArticleId=93acb828-9880-4bb1-95a2-ae59f0e6d2c3
http://www.mtu.edu.vn/?ArticleId=34180406-0e0f-4c5a-9642-7e09d74d8048


5. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:  Miễn phí lệ phí xét tuyển 

6. Các chính sách hỗ trợ: 

- Được cấp học bổng tương đương 6.000.000 đồng/SV cho tất cả sinh viên để 

đào tạo tiếng Anh B1 (theo Khung CEFR) và đào tạo Công nghệ thông tin cơ bản; 

- Cấp học bổng toàn phần cho các sinh viên tuyển thẳng (tương đương 45 

triệu đồng/sinh viên); 

- Cấp học bổng toàn phần cho 10 sinh viên thủ khoa trúng tuyển, tương 

đương 45 triệu đồng/sinh viên (5 học sinh xét tuyển điểm thi THPT và 5 học 

sinh xét tuyển học bạ); 

- Được đào tạo kiến thức và các kỹ năng chuyên môn đáp ứng nhu cầu xã hội; 

- Được cấp học bổng du học ngắn ngày tại các nước: Thái Lan, Đài Loan, Lào,... 

- Nhà trường miễn phí Ký túc xá và miễn phí sử dụng cơ sở vật chất: Internet,  

thư viện điện tử, khu phức hợp thể dục thể thao, phòng tập thể hình,... 

- Cam kết giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp; 

- Sinh viên ngành Kỹ thuật Xây dựng được ưu tiên tài trợ học bổng và làm 

việc tại Nhật Bản với mức lương từ 45 -55 triệu đồng/tháng. 

Mọi thắc mắc liên quan tuyển sinh ĐH năm 2020, thí sinh có thể liên hệ tại 

- Tên trường :  Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 

- Địa chỉ  : Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long, Vĩnh Long 

- Mã trường : MTU 

- Điện thoại :  Phòng Tư vấn tuyển sinh : 0270. 3 825 903  

   Phòng Quản lý Đào tạo  : 0270. 3 839 768 

- Website  : www.mtu.edu.vn 

- Facebook : facebook.com/tuyensinh@mtu.edu.vn 

- Email  : tuyensinh@mtu.edu.vn 

 

Nơi nhận: 

- Website Trường; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, QLĐT. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Văn Xuân 
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