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Số: 709/TB-ĐHTL

THÔNG BÁO
Xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 bổ sung đợt 1
(Các ngành đào tạo tại Cơ sở Phố Hiến Hưng Yên)
Trường Đại học Thủy lợi thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 bổ sung
đợt 1 đối với các ngành đào tạo tại Cơ sở Phố Hiến - Hưng Yên như sau:
I. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển:
Từ ngày 15/8/2018 đến khi hết chỉ tiêu và trước 17h00 ngày 22/8/2018.
II. Điều kiện nộp hồ sơ:
Thí sinh có điểm thi THPT quốc gia năm 2018 thuộc các tổ hợp xét tuyển và có điểm
xét tuyển đạt ngưỡng điểm nhận hồ sơ của các ngành tuyển bổ sung (xem chi tiết tại
mục IV) theo hai hình thức: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện.
III. Quy định về xét tuyển đợt bổ sung:
- Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 15/8/2018 đến khi hết chỉ tiêu. Xét tuyển bổ
-

sung đợt 1 kết thúc trước 17h00 ngày 22/8/2018.
Nhà trường sẽ thông báo và gửi giấy báo nhập học cho thí sinh trước ngày 22/8/2018.

IV. Chỉ tiêu và ngưỡng điểm nhận hồ sơ
TT
1

Mã ngành
PHA106

Tên ngành
Công nghệ thông tin

Chỉ tiêu
60

Tổ hợp xét tuyển
A00, A01, D07, D01

2

PHA402

Quản trị kinh doanh

80

A00, A01, D07, D01

3

PHA403

Kế toán

80

A00, A01, D07, D01

- Ngưỡng nhận hồ sơ:
+ Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018: ngưỡng điểm
nhận hồ sơ là 13.00 điểm.
+ Đối với thí sinh xét tuyển theo học bạ: kết quả học tập trung bình 3 năm THPT đạt
5,5 trở lên.
V. Hồ sơ, địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí xét tuyển
5.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
-

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường ĐHTL (có mẫu kèm theo).

-

Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 đối với thí sinh xét
tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018: .

-

Bản sao công chứng học bạ đối với thí sinh xét tuyển theo học bạ.

-

Hai phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại của thí sinh.

5.2. Địa điểm nhận hồ sơ:
- Phòng Đào tạo ĐH&SĐH – Trường Đại học Thủy lợi – Số 175 Tây Sơn, Đống Đa,
Hà Nội, điện thoại: 0243 5631537.
- Hoặc Ban đào và Công tác sinh viên cơ sở Phố Hiến – Trường Đại học Thủy lợi,
Phòng TA114 – Giảng đường phải Quốc lộ 38B Nhật tân, Tiên lữ, Hưng Yên: ĐT
02213883885
5.3. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.
VI. Thông tin liên hệ:
6.1. Tại Hà Nội:
Phòng Đào tạo ĐH&SĐH - Trường Đại học Thủy lợi.
Địa chỉ: P134 nhà A4 - Trường Đại học Thủy lợi - Số 175, Tây Sơn, Đống Đa, Hà
Nội.
Điện thoại: 024.3563.1537, 024.3852.4529

Fax: 024.35638923

6.1. Tại Cơ sở Phố Hiến, Hưng Yên:
Ban đào và Công tác sinh viên cơ sở Phố Hiến – Trường Đại học Thủy lợi.
Phòng TA114 – Giảng đường phải Trường Đại học Thủy lợi Cơ sở Phố Hiến - Quốc
lộ 38B Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên.
Điện thoại: 02213883885.
Website: http://tlu.edu.vn/
Trang tư vấn trực tuyến: https://www.facebook.com/daihocthuyloi1959/
Nơi nhận:
- ĐU, BGH(để b/c);
- Cơ sở Phố Hiến;
- Website trường;
- Lưu: VT, ĐH&SĐH
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