BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 201 /TB-ĐHTL

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO
Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2021
- Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo hệ vừa làm vừa học trình độ đại học;
- Căn cứ Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật giáo dục đại học
Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh trình độ đại học hệ vừa làm vừa học
năm 2021 như sau:
I. Ngành tuyển sinh
Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học gồm 09 ngành sau:
1. Kỹ thuật xây dựng;
2. Kỹ thuật xây dựng công trình thủy;
3. Công nghệ Kỹ thuật xây dựng;
4. Kỹ thuật tài nguyên nước (chuyên ngành quản lý, khai thác công trình thủy lợi);
5. Kỹ thuật Cấp thoát nước;
6. Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng;
7. Quản lý xây dựng;
8. Kế toán;
9. Quản trị kinh doanh.
II. Hình thức, đối tượng 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 vào kết quả học tập bậc Trung học phổ thông 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 Trường Đại học Thủy lợi khi có đủ các điều
kiện dưới đây:
- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc
giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, đại học.
Trường hợp người đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) nhưng
chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa
trong chương trình giáo dục THPT hoặc trong chương trình đào tạo TCCN (dành cho đối
tượng đã tốt nghiệp trung học cơ sở) theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Có 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.
III. Kế hoạch và hình thức đào tạo
1. Kế hoạch đào tạo:
Căn cứ vào nhu cầu học tập của sinh viên, điều kiện địa lý, cơ sở vật chất và các

điều kiện khác, Trường Đại học Thủy lợi sẽ sắp xếp thời khóa biểu phù hợp cho từng lớp
để đảm bảo các điều kiện học tập và làm việc của sinh viên.
2. Hình thức đào tạo:
Trường Đại học Thủy lợi tổ chức đào tạo trình độ đại học hệ vừa làm vừa học
theo tín chỉ, thời gian đào tạo là 04 năm đối với các ngành khối kinh tế, 4.5 năm đối với các
ngành kỹ thuật.
IV. Thủ tục, thời gian đăng ký xét tuyển và địa điểm phát hành hồ sơ
1. Thủ tục hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:
- 01 Phiếu tuyển sinh (Phiếu tuyển sinh phải làm theo mẫu thống nhất do
Trường Đại học Thuỷ lợi phát hành);
- 02 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT/TCCN/Đại học;
- 02 Bản sao công chứng học bạ/TCCN/ bảng điểm đại học;
- 01 Bản sao công chứng giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
- 01 Bản sao công chứng giấy khai sinh;
- 01 Giấy khám sức khỏe (bản chính);
- 02 Phong bì có dán sẵn tem (trên phong bì ghi đầy đủ họ tên và địa chỉ TS).
2. Thời gian đăng ký xét tuyển:
- Thời gian bán và nhận hồ sơ xét tuyển, tổ chức xét tuyển (khi có đủ số lượng
thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy định) từ 01/4/2021 đến 31/12/2021
3. Địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ
▪ Tại Hà Nội:
Phòng Đào tạo – Phòng 134 nhà A4, Trường Đại học Thủy lợi, số 175 Tây sơn,
Đống Đa, Hà Nội, điện thoại: 0243 5643108.
▪ Tại Cơ sở Phố Hiến – Hưng yên
Phòng TA114, Trường Đại học Thuỷ lợi - cơ sở Phố Hiến, quốc lộ 38B, Nhật
Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên. Điện thoại: 0221 3 883 885/ 0221 3883886.
▪ Tại Thành phố Hồ Chí Minh:
Ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi, số 2
Trường Sa, Phường 17, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0283 5140608.
▪ Tại Ninh Thuận:
Phòng Đào tạo và Khoa học Công nghệ - Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng
Miền Trung, số 74 Yên Ninh, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận.
Điện thoại: 02592221522/ 0975779388.
▪ Tại các địa phương khác:
Cơ sở liên kết đào tạo và thí sinh vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo – Trường Đại
học Thủy lợi qua số điện thoại 0243 5643108 để biết thông tin chi tiết.
Nơi nhận:
- Cơ sở liên kết đào tạo;
- Phân hiệu ĐHTL, Cơ sở Phố Hiến;
- Viện ĐT&KHUD MT;
- Các cơ quan, cá nhân có nhu cầu;
- Lưu: VT, Phòng ĐT (NH50b)
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