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THÔNG BÁO 
 Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học khóa 50 năm 2018 tại Hà Nội 

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch tuyển sinh trình độ đại học hệ vừa 

làm vừa học khóa 50 học tại cơ sở chính Trường Đại học Thủy lợi như sau: 

I. Ngành tuyển sinh 

1. Kỹ thuật xây dựng; 

2. Quản lý xây dựng; 

3. Kỹ thuật tài nguyên nước; 

4. Kỹ thuật Cấp thoát nước; 

5. Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng; 

6. Kỹ thuật Trắc địa bản đồ; 

7. Kế toán; 

8. Quản trị kinh doanh. 

II. Hình thức, đối tượng và thời gian tuyển sinh 

1. Hình thức tuyển sinh 

Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học theo hình thức 

xét tuyển dựa trên kết quả học tập Trung học phổ thông hoặc tương đương của thí sinh. 

2. Đối tượng xét tuyển 

Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc 

gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế, có đủ các điều kiện dưới đây đều được dự xét 

tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học của Đại học Thủy lợi khi có đủ các điều kiện 

dưới đây: 

- Có bằng tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục 

thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học Nghề, trung cấp Nghề. Người tốt 

nghiệp Trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng 

kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông đạt yêu cầu theo quy 

định của Bộ GD&ĐT. Người tốt nghiệp TCCN nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT 

phải được học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình THPT 

hoặc trong chương trình đào tạo TCCN dành cho đối tượng đã có bằng tốt nghiệp THCS. 

- Đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. Đối với những người tàn tật, 

khuyết tật, tùy tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành học, hiệu trưởng xem xét, quyết 

định; 

- Học lực từ trung bình trở lên. 

III. Thủ tục và hồ sơ dự tuyển 

Thí sinh dự tuyển vào đại học hệ vừa làm vừa học của Đại học Thủy lợi, mua và 

nộp 01 bộ hồ sơ tại Khoa Tại chức – Trường Đại học Thủy lợi, hồ sơ bao gồm: 

1. 01 Phiếu tuyển sinh (theo mẫu thống nhất do Trường ĐH Thuỷ lợi phát hành) 



  2. 01 bản sao công chứng, bằng tốt nghiệp TH, Cao đẳng, Trung cấp, Đại học 

(Đối với thí sinh tốt nghiệp Đại học nộp kèm theo bảng điểm toàn khoá học); 

 3. 01 bản sao công chứng học bạ, bảng điểm; 

 4. Bản sao công chứng giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

 5. 01 bản sao công chứng giấy khai sinh;  

 6. Giấy khám sức khỏe (bản chính); 

   7. 03 ảnh màu cỡ (3x4) cm (mới chụp không quá 6 tháng, mặt sau ảnh ghi đầy đủ 

họ, tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh); 

   8. Hai phong bì có dán sẵn tem  (Trên phong bì ghi đầy đủ họ, tên và địa chỉ của 

thí sinh). 

    Tất cả các giấy tờ trên đựng trong túi Hồ sơ do Trường Đại học Thủy lợi phát 

hành. Ngoài bì ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ của thí sinh và liệt kê các 

giấy tờ có trong hồ sơ theo qui định. 

IV. Kế hoạch xét tuyển 

1. Thời gian xét tuyển dự kiến 

- Đợt 1: nhận hồ sơ từ  05/2/2018 đến 20/4/2018, xét tuyển và công bố kết quả 

trúng tuyển từ 25/4/2018 đến 15/5/2018. 

- Đợt 2: nhận hồ sơ từ 15/08/2018 đến 15/11/2018, xét tuyển và công bố kết quả 

trúng tuyển từ 20/11/2018 đến 10/12/2018. 

2. Địa điểm 

Thí sinh nộp hồ sơ tại Phòng 134 hoặc 230 nhà A4 trường Đại học Thủy Lợi. 

Mọi thông tin về tuyển sinh, mua hồ sơ xét tuyển đại học hệ vừa làm vừa học của 

Trường Đại học Thủy lợi thí sinh liên hệ: Phòng 134 hoặc 203 nhà A4 Trường Đại học    

Thủy Lợi, số 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại: 0243 5643108; 02435643109. 
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