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THÔNG BÁO 
Về lịch công tác tuyển sinh Đại học hệ chính quy  

Trường Đại học Thuỷ lợi năm 2018 

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành 

đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường 

Đại học Thuỷ lợi thông báo tới các đơn vị lịch công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy 

năm 2018 như sau: 

TT Nội dung công việc 
Đơn vị 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

1 

Tải dữ liệu thí sinh ĐKXT từ Cổng 

thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT để 

tham khảo 

P3   
Từ ngày 10/5 

đến 31/5/2018 

2 
Thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học 

chính quy năm 2018 
P2 P3 

Trước 

15/5/2018 

3 Xét tuyển thẳng và xét tuyển học bạ 

3.1 

Nhận hồ sơ xét tuyển thẳng từ các Sở 

giáo dục đào tạo (đối tượng theo Quy 

chế) 

P3 P10 
Trước 

01/6/2018 

3.2 

Nhận hồ sơ xét tuyển thẳng (đối tượng 

theo quy định của Nhà trường) và hồ sơ 

xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT 

(Xét tuyển học bạ tại cơ sở 2 – TPHCM 

và cơ sở mở rộng Phố Hiến – Hưng Yên) 

P3 P10 
Trước 17h 

ngày 16/7/2018 

3.3 

Họp xét kết quả xét tuyển thẳng và kết 

quả xét tuyển theo kết quả học tập 

THPT, Công bố QĐ và Danh sách trúng 

tuyển, nhập vào lên cổng thông tin điện 

tử của Bộ GD&ĐT trước. 

HĐTS   
Trước 17h00  

18/7/2018 

3.4 

Tiếp nhận xác nhận hồ sơ nhập học và 

gửi giấy báo nhập học cho thí sinh trúng 

tuyển 

P3 P10 
Trước 

23/7/2018 

3.5 
Báo cáo kết quả xét tuyển thẳng với Vụ 

giáo dục đại học 
Ban TK   

Trước 17h00 

ngày 24/7/2018 

4 Xét tuyển đại học chính quy đợt 1 

4.1 

Công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển 

đợt 1 năm 2018 trên cổng thông tin 

tuyển sinh của Bộ GDĐT và website của 

nhà trường  

Ban TK   
Trước ngày 

19/7/2018 

4.2 
Thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1, lọc 

ảo theo quy chế tuyển sinh 
Ban TK   

Từ 03/8 đến 

17h00 ngày 

05/8/2018 

4.3 Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 HĐTS   
Trước 17h00   

06/8/2018 



4.4 

Tiếp nhận xác nhận hồ sơ nhập học và 

gửi giấy báo nhập học cho thí sinh trúng 

tuyển 

Ban TK P10 
Trước 17h00 

ngày 12/8/2018 

4.5 

Cập nhập thông tin thí sinh xác nhận 

nhập học vào cơ sở dữ liệu lên cổng 

thông tin của Bộ GDĐT  

Ban TK   
Trước 17h00 

ngày 16/8/2018 

5 Xét tuyển đại học chính quy đợt 2 

5.1 Nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 Ban TK P10 
Từ 17/8/2018 

đến 26/8/2018 

5.2 
Công bố kết quả và gửi Giấy báo trúng 

tuyển xét tuyển đợt 2  
HĐTS   

Trước 17h00 

ngày 27/8/2018 

5.3 

Tiếp nhận xác nhận hồ sơ nhập học và 

gửi giấy báo nhập học cho thí sinh trúng 

tuyển 

Ban TK P10 
Từ 28/8/2018 

đến 31/8/2018 

6 Xét tuyển đại học chính quy đợt 3 (nếu có) 

6.1 Nhận hồ sơ ĐKXT đợt 3 Ban TK   
Từ 01/9/2018 

đến 10/9/2018 

6.2 
Công bố kết quả và gửi Giấy báo trúng 

tuyển xét tuyển đợt 3  
HĐTS   

Trước 17h00 

ngày 11/9/2018 

6.3 
Tiếp nhận xác định nhập học thí sinh 

trúng tuyển đợt 3 
Ban TK   

Từ 12/9 đến 

17/9/2018 

7 
Xét tuyển bổ sung đợt tiếp theo (nếu 

có) 
HĐTS   

Kết thúc xét 

tuyển trước 

ngày 

20/10/2018 

8 
Hậu kiểm và báo cáo kết quả tuyển 

sinh với Bộ giáo dục và đào tạo 
P3   

Trước 

31/12/2018 

 Nhà trường đề nghị các đơn vị trong toàn trường chủ động phối hợp với Phòng 

Đào tạo ĐH&SĐH, lên kế hoạch công việc cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị 

mình đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch tuyển sinh năm 2018 như trên./. 
 

Nơi nhận: 
- ĐU,  BGH, Chủ tịch HĐT (để b/c); 

- Các P, K, B, TT, Cty, CS2,Websites; 

- Lưu VT, ĐH&SĐH. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

GS.TS Nguyễn Trung Việt 

 


