TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

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

Số: 1531/QĐ-ĐHTL

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trình độ đại học hệ
chính quy vào Trường Đại học Thủy lợi (TLA) năm 2017
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thuỷ lợi ban hành theo
Quyết định số 1249/QĐ/BNN ngày 29/4/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành
đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày
25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
Căn cứ vào Đề án tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Thủy lợi;
Căn cứ vào biên bản xác định điểm chuẩn vào các ngành ngày 31 tháng 07 năm 2017
của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thủy lợi năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điểm chuẩn và thí sinh trúng tuyển trình độ đại học hệ chính quy
đợt 1 năm 2017 vào Cơ sở chính - Trường Đại học Thủy lợi, mã trường TLA (có danh sách
kèm theo):
TT

Mã nhóm
ngành

1

TLA01

2

TLA02

3

TLA03

4

TLA04

Nhóm ngành
Kỹ thuật xây dựng
(Gồm các ngành: Kỹ thuật công trình thủy,
Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây
dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ
thuật xây dựng Quản lý xây dựng, Kỹ thuật
công trình biển)
Kỹ thuật tài nguyên nước
(Gồm các ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước,
Thủy văn)
Kỹ thuật hạ tầng
(Gồm các ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng,
Cấp thoát nước)
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Điểm
chuẩn

15.50

15.50

15.50
15.50

Tiêu chí phụ

5

Mã nhóm
ngành
TLA05

6

TT

Điểm
chuẩn

Nhóm ngành
Kỹ thuật cơ khí

16.00

TLA06

Kỹ thuật điện, điện tử

16.50

7

TLA07

Công nghệ thông tin
(Gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Hệ
thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm)

8
9
10
11
12

TLA08
TLA09
TLA10
TLA11
TLA12

13

TLA13

14

TLA14

Kỹ thuật môi trường
Kỹ thuật hóa học
Kinh tế
Quản trị kinh doanh
Kế toán
Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật
xây dựng
Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật
tài nguyên nước

18.25

Tiêu chí phụ

Điểm môn Toán
từ 7.80 trở lên
đối với những
thí sinh đạt
18.25 điểm

15.50
15.50
16.00
16.00
17.00
15.50
15.50

Điều 2. Thời gian xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học
Từ ngày 02/8/2017 đến 17h00 ngày 07/08/2017, thí sinh trúng tuyển tại Điều 1, nộp
giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017 để xác nhận nhập học theo các
phương thức sau:
- Nộp trực tiếp tại trường: Hội trường T35 – Trường Đại học Thủy lợi – Số 175 Tây
Sơn, Đống Đa, Hà Nội (sáng từ 08h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h30).
- Nộp qua bưu điện: Thí sinh gửi về Phòng Đào tạo ĐH&SĐH- Trường Đại học
Thủy lợi – Số 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội (tính theo dấu bưu điện).
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng Đào tạo
ĐH&SĐH, Công tác Chính trị & QLSV, Trưởng các đơn vị có liên quan và thí sinh có tên
trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận
- Bộ GD&ĐT, Bộ NN&PTNT (b/c);
- Như điều 3;
- Lưu: HCTH, ĐH&SĐH.
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