THÔNG TIN XÉT TUYỂN ĐỢT 4 (NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 3)
Cập nhật đến 15h00 ngày 29/9/2015
Danh sách này hiển thị thông tin ở mỗi trường về:
Chỉ tiêu tuyển sinh Đợt 4 (có trường gọi là chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung Đợt 3) trình độ
Đại học và trình độ Cao đẳng (nếu trường ĐH có đào tạo trình độ cao đẳng), được phân theo
từng trình độ và từng ngành;
Mức điểm trúng tuyển Đợt 3 (thường là điểm nhận hồ sơ ĐKXT Đợt 4) của mỗi trình
độ/ mỗi ngành;
Tổ hợp các môn xét tuyển và điều kiện xét tuyển khác (nếu có) theo từng trình
độ/ngành.

PHẦN 1: THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN LIÊN LẠC (Trường sĩ quan Thông tin)
* Đại học dân sự:
Đối tượng

Ngành CNTT
Khối A00
Khối A01
Khối D01
Cộng
Ngành KT điện tử,
truyền thông
Khối A00
Khối A01
Khối D01
Cộng
Toàn trường
* Cao đẳng dân sự:

Chỉ
tiêu xét
bổ sung

Kết quả xét tuyển đợt 3
Điểm
chuẩn

Trúng
tuyển

15.00
15.00
15.00

9
1
1
11

%

Đề nghị xét bổ sung
Còn
thiếu
so với
chỉ tiêu

Điểm
chuẩn

Ngành CNTT
Khối A00
Khối A01
Khối D01
Cộng
Ngành công nghệ KT ĐT,
truyền thông
Khối A00

Xét bổ
sung

%

18

100%

150
168

100%
100%

29

29
156
15.00
15.00
15.00
156
185

15.00
15.00
15.00
37.93

18

4
2

15.00
15.00
15.00

6
17

3.85
9.19

150
168

Kết quả xét tuyển đợt 3
Đối tượng

Ghi chú

Chỉ
tiêu

Điểm
chuẩn

Trúng
tuyển

12.00
12.00
12.00

2

%

Còn
thiếu so
với
chỉ tiêu

Đề nghị xét bổ sung
Điểm
chuẩn

Xét
bổ
sung

%

113

100%

115

115
130

2

12.00

12.00
12.00
12.00
1.74

113

12.00

Ghi
chú

Kết quả xét tuyển đợt 3
Đối tượng

Chỉ
tiêu

Khối A01
Khối D01

Cộng
Toàn trường

Điểm
chuẩn

Trúng
tuyển

%

Còn
thiếu so
với
chỉ tiêu

12.00
12.00
130
245

Ghi
chú

Đề nghị xét bổ sung
Điểm
chuẩn

Xét
bổ
sung

%

130
243

100%
100%

12.00
12.00
2

0.82

130
243

2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT HUNG
1.1. Chỉ tiêu còn tuyển sinh: 600
1.2. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
1.3. Phương thức tuyển sinh:
• Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả học tập năm lớp 12 THPT
Điều kiện tối thiểu trúng tuyển: Thí sinh có tổng điểm trung bình cộng cả năm lớp 12
của một trong số các tổ hợp môn xét tuyển theo ngành học đạt kết quả ≥ 6.0 và hạnh
kiểm đạt loại Khá trở lên.
• Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 tại cụm thi
do các trường Đại học chủ trì.
Điểm tối thiểu trúng tuyển đối với học sinh phổ thông khu vực 3 (chưa tính điểm ưu tiên) như
sau:
Chỉ
Tổ hợp môn
Điểm
TT Mã ngành
Ngành đào tạo
tiêu
xét tuyển
chuẩn
còn
1
A00, A01, C01, D01
100
D340201 Tài chính - Ngân hàng
2
A00, A01, C01, D01
50
D310101 Kinh tế
3
4
5
6
7
8

D340101
D510103
D480201
D510301
D510201
D510205

Quản trị kinh doanh
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Công nghệ thông tin
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Công nghệ kỹ thuật ô tô

A00, A01, C01, D01
A00, A01, C01, D07
A00, A01, C01, D01

100
50
100

A00, A01, C01
A00, A01, C01

100
50

A00, A01, C01, D07

50

15.0

1.4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT)
+ Xét tuyển theo kết quả học tập năm lớp 12 THPT:
o Phiếu đăng ký xét tuyển khóa 39 (tải trên website: viu.edu.vn)
o Học bạ THPT (Photo đen trắng kèm bản gốc để đối chiếu).
o Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy CNTN tạm thời (Photo đen trắng kèm bản
gốc để đối chiếu).
+ Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 tại cụm thi do các trường Đại
học chủ trì.
o Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ GD&ĐT

o Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc); 01 phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa
chỉ để liên hệ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.
1.5. Thời gian và thủ tục xét tuyển bổ sung:
NV3: từ 21/09 - 05/10/2015 nhập học ngày 10/10/2015
Thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện về:
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Cơ sở chính: Số 16, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội
Thông tin chi tiết xin liên hệ thầy Sơn ĐT: 0912 355 219; thầy Vinh ĐT: 0974 966 966
Thông tin xét tuyển được cập nhật thường xuyên trên Website: http://viu.edu.vn
3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
Xét tuyển nguyện vọng bổ sung 800 sinh viên Đại học chính quy dài hạn cho các ngành như
sau:
Ngành xét tuyển

STT

Mã ngành

Chỉ tiêu

1

Tài chính - Ngân hàng

D/C-340201

80 sinh viên

2

Kế toán

D/C-340301

80 sinh viên

3

Quản trị kinh doanh

D/C-340101

80 sinh viên

4

Kỹ thuật Xây dựng

D/C-580208

80 sinh viên

5

Công nghệ thông tin

D/C-480201

80 sinh viên

6

Công nghệ KT Điện – Điện tử

D/C-510301

80 sinh viên

7

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

D/C-510206

80 sinh viên

8

Công nghệ Điều khiển – Tự động hóa

D/C-510303

80 sinh viên

9

Công nghệ chế tạo máy

D/C-510202

80 sinh viên

D/C-540101

80 sinh viên

10 Công nghệ thực phẩm

1. Phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT áp dụng cho tất cả các thí sinh tham dự
kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015. Điều kiện xét tuyển căn cứ theo ngưỡng điểm đảm
bảo chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Bên cạnh phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia, Nhà trường
được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh theo phương án xét tuyển học bạ
THPT. Phương thức xét tuyển theo học bạ áp dụng cho tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp
THPT (hoặc tương đương), môn học xét tuyển theo khối thi truyền thống hoặc tổ hợp
các môn (A: Toán, Lý, Hóa), (A1: Toán, Lý, Anh), (D1: Toán, Văn, Anh).
Điều kiện xét tuyển: ĐXT = (HT12 + M1 + M2 + M3)/4
ĐXT: Điểm xét tuyển
HT12: Điểm trung bình học tập lớp 12
M1, M2, M3: Điểm các môn xét tuyển theo khối thi hoặc tổ hợp môn.
(Điểm xét tuyển tối thiểu cho hệ cao đẳng là 5,0; hệ đại học là 6,0)
3. Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp về Trường (hoặc qua đường bưu điện).
Địa chỉ: Trường Đại học Công nghệ Đông Á
- Tại Bắc Ninh: Phường Võ Cường – Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh (điện thoại:
0241.3.827.996)

- Tại Hà Nội: Tập đoàn Polyco – Tầng 4, đường CN1, Khu Công nghiệp Từ Liêm,

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (Điện thoại: 0913.924.764; 0914.077.652)
Website: www.datu.edu.vn
4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ NINH BÌNH
Mã tổ
Mã
Tên ngành
hợp
ngành
môn
C140201 CĐ Giáo dục mầm non
C140209 CĐ Sư phạm Toán học
C140211 CĐ Sư phạm Vật lý
C140231 CĐ Sư phạm Tiếng Anh
C220113 CĐ Việt Nam học
C340301 CĐ Kế toán
D140201 ĐH Giáo dục mầm non
D140205 ĐH Giáo dục chính trị
D140209 ĐH Sư phạm Toán học
D140211 ĐH Sư phạm Vật lý
D140212 ĐH Sư phạm Hóa học
D140213 ĐH Sư phạm Sinh học
D220113 ĐH Việt Nam học
D340101 ĐH Quản trị Kinh doanh

D340301 ĐH Kế toán

H03
H01
H02
H01
H02
H06
H02
H05
H06
H01
H02
H06
H03
H05
H06
H01
H02
H01
H02
H01
H09
H04
H07
H05
H06
H01
H02
H06
H01
H02
H06

Tên tổ hợp môn
xét tuyển

Mức điểm
nhận hồ sơ
(KV3)

Chỉ
tiêu
tuyển

Văn, Toán, Năng khiếu
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Văn, Toán, Năng khiếu
Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hóa học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

37
28
29
23
24
31
52
28
35
30
36
30
20
22

56

5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI (KÝ HIỆU CCM)
Xét tuyển các ngành trình độ cao đẳng
TT
Ngành
1 Công nghệ may
2 Công nghệ sợi, dệt

Mã ngành
C540204
C540202

Chỉ tiêu
Tổ hợp môn xét tuyển
200 Toán, Vật lý, Hóa học;
40 Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

TT
3
4
5
6
7
8
9

Ngành
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Kế toán
Quản trị kinh doanh
Tài chính ngân hàng
Markerting
Tin học ứng dụng

Mã ngành
C510201
C510301
C340301
C340101
C340201
C340115
C480202

10 Tiếng Anh

C220201

11 Thiết kế thời trang
Tổng cộng

C210404

Chỉ tiêu
Tổ hợp môn xét tuyển
40 Toán, Hóa học, Sinh học;
40 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.
40
40
40
40
40
Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
40 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.
Toán, Vật lý, Năng khiếu;
40 Toán, Văn, Năng khiếu.
600

- Môn năng khiếu thí sinh có thể sử dụng kết quả một trong các môn: Vẽ mỹ thuật, Bố cục,
Hình họa
- Trường tuyển nguyện vọng bổ sung theo hai hình thức
+ Xét bằng điểm thi THPT Quốc gia với những thí sinh chưa trúng tuyển vào các trường đại
học, cao đẳng. Mức điểm nhận hồ sơ từ 12 điểm trở lên.
+ Xét bằng kết quả học bạ THPT, điểm bình quân tổ hợp môn đạt 5,5 trở lên.
- Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 25/9/2015 đến hết ngày 15/10/2015
- Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ phòng Đào tạo. Điện thoại: 04.36922552;
0917966488. Website: hict.edu.vn
Email: phongdaotao@hict.edu.vn; http://www.facebook.com/tshict

6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN
Thông báo kế hoạch xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3 vào Đại học, cao đẳng chính quy cụ
thể như sau:
1. Mã trường: DLA
2. Đối tượng, điều kiện xét tuyển và chính sách đặc thù:
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, BT.THPT hoặc tương đương.
- Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia do cụm các trường Đại học chủ trì, có tổng điểm 3
môn thi thuộc 1 trong những tổ hợp đăng ký xét tuyển, Nếu là tổ hợp gốc thì có kết quả tổng
điểm 3 môn (chưa nhân hệ số) kể cả điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng và điểm khuyến
khích (nếu có) hệ Đại học đạt từ 15 điểm trở lên, hệ cao đẳng đạt từ 12 điểm trở lên và không
có môn nào trong tổ hợp đăng ký xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống. Độ lệch điểm so
với tổ hợp gốc 0.5 điểm.
- Có đủ sức khỏe học tập theo quy định hiện hành.
Ghi chú: Đối với môn năng khiếu: trường xét kết quả môn năng khiếu ở các trường có tổ chức
thi môn năng khiếu.
Chính sách đặc thù: thí sinh có hộ khẩu thường trú 3 năm, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp
trung học phổ thông ở tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Khi xét
tuyển vào trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An được xét tuyển (tổng điểm 3 môn thi
của tổ hợp dùng để xét tuyển) thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 1,0 điểm (theo
thang điểm 10).
Khi nhập học sinh viên học bổ sung kiến thức 1 học kỳ.
3. Trình độ đào tạo, ngành học, tổ hợp môn xét tuyển NVBS đợt 3, chỉ tiêu và điểm chuẩn xét
tuyển
a. Hệ Đại học: 323 chỉ tiêu

NGÀNH
ĐÀO TẠO

MÃ
NGÀNH

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

Toán, Ngữ Văn, Vật Lý
Toán, Vật Lý, Anh Văn
Khoa học
D480101
Máy tính
Toán, Hóa Học, Sinh Học
Toán, Vật Lý, Hóa Học
Toán, Vật Lý, Địa Lý
Công nghệ
Toán, Vật Lý, Sinh Học
Kỹ thuật Xây D510103
Toán, Anh Văn, Ngữ Văn
dựng
Toán, Vật Lý, Hóa Học
Toán, Anh Văn, Địa Lý
Toán, Ngữ Văn, Hóa Học
Kế toán
D340301
Toán, Địa Lý, Hóa Học
Toán, Vật Lý, Hóa Học
Toán, Ngữ Văn, Vật Lý
Toán, Địa Lý, Sinh Học
Quản trị
D340101
Kinh doanh
Toán, Hóa Học, Sinh Học
Toán, Vật Lý, Hóa Học
Toán, Anh Văn, Ngữ Văn
Toán, Vật Lý, Hóa Học
Tài chính
D340201
Ngân hàng
Toán, Ngữ Văn, Sinh Học
Toán, Ngữ Văn, Địa Lý
Toán, Anh Văn, Ngữ Văn
Toán, Anh Văn, Hóa Học
Ngôn ngữ
D220201 Toán, Anh Văn, Sinh Học
Anh
Ngữ Văn, Anh Văn, Hóa
học
Toán, Ngữ Văn, Vẽ
Toán, Vật Lý, Vẽ
Kiến trúc
D580102
Toán, Anh Văn, Vẽ
Toán, Hóa Học, Vẽ
b. Hệ Cao đẳng: 223 chỉ tiêu
NGÀNH
ĐÀO TẠO

MÃ
NGÀNH

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

Toán, Ngữ Văn, Vật Lý
Toán, Vật Lý, Anh Văn
Khoa học
C480101
Máy tính
Toán, Hóa Học, Sinh Học
Toán, Vật Lý, Hóa Học
Toán, Vật Lý, Địa Lý
Công nghệ
Toán, Vật Lý, Sinh Học
Kỹ thuật Xây C510103
Toán, Anh Văn, Ngữ Văn
dựng
Toán, Vật Lý, Hóa Học
Kế toán
C340301 Toán, Anh Văn, Địa Lý

NGƯỠNG
ĐIỂM XT
15.0
15.5
15.5
15.5
15.0
15.5
15.5
15.5
15.0
15.5
15.5
15.5
15.0
15.5
15.5
15.5
15.0
15.5
15.5
15.5
15.0
15.5
15.5

CHỈ
TIÊU
NGÀNH

GHI CHÚ
Tổ hợp gốc

42
Tổ hợp gốc
69
Tổ hợp gốc
45
Tổ hợp gốc
34
Tổ hợp gốc
40
Tổ hợp gốc
44

15.5
15.0
15.5
15.5
15.5

NGƯỠNG
ĐIỂM XT
12.0
12.5
12.5
12.5
12.0
12.5
12.5
12.5
12.0

Tổ hợp gốc
49

CHỈ
TIÊU
NGÀNH

GHI CHÚ
Tổ hợp gốc

27
Tổ hợp gốc
49
58

Tổ hợp gốc

NGƯỠNG
CHỈ
TỔ HỢP XÉT TUYỂN
GHI CHÚ
Ể
Ê
Toán, Ngữ Văn, Hóa Học
12.5
Toán, Địa Lý, Hóa Học
12.5
Toán, Vật Lý, Hóa Học
12.5
Tổ hợp gốc
Toán, Ngữ Văn, Vật Lý
12.0
Toán, Địa Lý, Sinh Học
12.5
Quản trị
C340101
37
Kinh doanh
Toán, Hóa Học, Sinh Học
12.5
Toán, Vật Lý, Hóa Học
12.5
Tổ hợp gốc
Toán, Anh Văn, Ngữ Văn 12.0
Toán, Vật Lý, Hóa Học
12.5
Tài chính
C340201
35
Ngân hàng
Toán, Ngữ Văn, Sinh Học
12.5
Toán, Ngữ Văn, Địa Lý
12.5
Tổ hợp gốc
Toán, Anh Văn, Ngữ Văn 12.0
Toán, Anh Văn, Hóa Học
12.5
Tiếng anh
C220201 Toán, Anh Văn, Sinh Học
17
12.5
Ngữ Văn, Anh Văn, Hóa
12.5
học
4. Vùng tuyển sinh: Toàn quốc
5. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/9/2015 - 15/10/2015
Xét duyệt hồ sơ, công bố trúng tuyển 17/10/2015
6. Hình thức nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển:
a. Hình thức nộp hồ sơ: Thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển theo một trong các phương thức sau:
- Nộp tại sở GDĐT hoặc trường THPT do sở GDĐT quy định.
- Qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh.
- Nộp trực tiếp tại trường theo địa chỉ: Ban tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh - Trường Đại
học Kinh tế Công nghiệp Long An. 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Tp Tân An,
Tỉnh Long An.
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển nộp qua đường bưu điện căn cứ theo thời gian trên dấu bưu điện.
- Sau thời gian trên hoặc giấy tờ không hợp lệ theo quy định thì hồ sơ không có giá trị đăng
ký xét tuyển.
b. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/ hồ sơ
7. Hồ sơ xét tuyển:
a. Phiếu đăng ký xét tuyển NVBS (theo mẫu): Ghi rõ xét tuyển NVBS đợt 3, được đăng ký tối
đa 4 ngành, các nguyện vọng được xét theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Mỗi nguyện vọng các
thí sinh cần ghi rõ ngành đăng ký xét tuyển và tổ hợp môn dùng để đăng ký xét tuyển.
Lưu ý: thí sinh ĐKXT qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường cần kèm theo bản
photo Giấy chứng nhận kết quả thi.
b. Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết
quả xét tuyển.
8. Quy định rút hồ sơ:
- Trong thời gian xét tuyển thí sinh không được rút hồ sơ. Kết thúc đợt xét tuyển nguyện vọng
bổ sung, thí sinh không trúng tuyển được quyền rút hồ sơ ĐKXT để đăng ký xét tuyển đợt
tiếp theo.
Khi đến làm thủ tục rút hồ sơ thí sinh cần mang theo:
+ Chứng minh nhân dân
+ Biên lai nhận hồ sơ
- Trường hợp thí sinh không trực tiếp thực hiện phải có văn bản ủy quyền theo quy định của
pháp luật.
9. Xác định điểm trúng tuyển:
NGÀNH
À

MÃ
À

a. Căn cứ xác định điểm trúng tuyển:
- Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành, chuyên ngành theo từng tổ hợp môn xét tuyển.
- Căn cứ vào kết quả tuyển sinh và nguyện vọng của thí sinh.
- Căn cứ vào quy chế tuyển sinh.
b. Nguyên tắc xét tuyển
Trên cơ sở đăng ký xét tuyển của thí sinh và điểm chuẩn xét tuyển đối với các tổ hợp môn của
ngành, Hội đồng tuyển sinh trường xét tuyển thứ tự theo tổng điểm (kể cả điểm khu vực, điểm
ưu tiên, điểm khuyến khích nếu có) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai
khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm) đối với thang điểm 10.
Ghi chú: Thí sinh có hộ khẩu thường trú 3 năm, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp trung học
phổ thông ở tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ được cộng 1 điểm
khuyến khích.
- Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, nhà trường sẽ xét tuyển theo thứ tự ưu
tiên
+ Đối với ngành Kiến trúc: Môn Vẽ
+ Đối với ngành Tiếng anh: Môn Tiếng Anh
+ Các ngành còn lại: Môn Toán
10. Thông báo kết quả xét tuyển: (thực hiện theo đúng quy định)
- Thông báo kết quả xét tuyển: Điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển được công
bố trên website của trường trước ngày 19/10/2015
11. Các chế độ ưu đãi:
- Cơ hội nhận được học bổng của trường như:
*** Học bổng dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung (Phiếu điểm)
dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia
Điều kiện nhận học bổng:
a. Học bổng trị giá 10.000.000 đồng/ 1 sinh viên đối với các thí sinh trúng tuyển có
tổng điểm xét tuyển (Chưa cộng điểm ưu tiên, khu vực, khuyến khích) dựa vào kết quả kỳ thi
THPT Quốc Gia (tổ hợp 3 môn) > 24,0 điểm .
b. Học bổng trị giá 5.000.000 đồng/ 1 sinh viên đối với các thí sinh trúng tuyển có tổng
điểm xét tuyển (Chưa cộng điểm ưu tiên, khu vực, khuyến khích) dựa vào kết quả kỳ thi
THPT Quốc Gia (tổ hợp 3 môn) > 20,0 điểm
c. Học bổng trị giá 2.000.000 đồng/ 1 sinh viên đối với các thí sinh trúng tuyển có tổng
điểm xét tuyển (Chưa cộng điểm ưu tiên, khu vực, khuyến khích) dựa vào kết quả kỳ thi
THPT Quốc Gia (tổ hợp 3 môn) > 16,0 điểm
d. Học bổng trị giá 1.000.000 đồng/ 1 sinh viên đối với các thí sinh trúng tuyển có tổng
điểm xét tuyển(đã cộng điểm ưu tiên, khu vực, khuyến khích) dựa vào kết quả kỳ thi THPT
Quốc Gia (tổ hợp 3 môn) >= 15,0 điểm
Số lượng học bổng: 50 suất học bổng
*** Học bổng khuyến học ngành Kiến trúc:
- Số lượng học bổng : 10 thí sinh đăng ký và nhập học đầu tiên của NVBS đợt 3
- Điều kiện nhận học bổng:
+ Thí sinh trúng tuyển ngành Kiến trúc
+ Đạt ít nhất 1 học kỳ loại khá và không có học kỳ dưới trung bình các năm lớp 10, 11, 12.
a. Học bổng trị giá 7.500.000 đồng/ 1 sinh viên đối với các thí sinh trúng tuyển có điểm môn
năng khiếu >= 8,0 điểm
b. Học bổng trị giá 5.000.000 đồng/ 1 sinh viên đối với các thí sinh trúng tuyển có điểm môn
năng khiếu >= 7,0 điểm
c. Học bổng trị giá 2.000.000 đồng/ 1 sinh viên đối với các thí sinh trúng tuyển có điểm môn
năng khiếu >= 5,5 điểm
*** Học bổng khuyến học ngành Công nghệ thông tin: 2 triệu / 1 sinh viên

- Số lượng học bổng : 10 thí sinh đăng ký và nhập học đầu tiên của NVBS đợt 3
- Điều kiện nhận học bổng:
+ Trúng tuyển vào trường ngành CNTT.
+ Đối tượng: Thí sinh nữ
+ Đạt ít nhất 1 học kỳ loại khá và không có học kỳ dưới trung bình các năm lớp 10, 11, 12.
+ Điểm thi môn Toán dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia từ 6,5 điểm trở lên (không tính
điểm ưu tiên, theo thang điểm 10).
*** Học bổng khuyến học ngành ngôn ngữ Anh:2 triệu / 1 sinh viên
- Số lượng học bổng : 10 thí sinh đăng ký và nhập học đầu tiên của NVBS đợt 3
- Điều kiện nhận học bổng:
+ Trúng tuyển vào trường ngành Ngôn ngữ Anh.
+ Đối tượng: Thí sinh Nữ
+ Đạt ít nhất 1 học kỳ loại khá và không có học kỳ dưới trung bình các năm lớp 10, 11, 12.
+ Điểm thi môn Tiếng Anh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia từ 7 điểm trở lên (không
tính điểm ưu tiên, theo thang điểm 10).
*** Học bổng hỗ trợ sinh hoạt phí: 25 chỗ ở miễn phí trong năm đầu tiên cho sinh viên nhập
học người miền Trung, Tây Nguyên hoặc vùng Đồng Tháp Mười, biên giới (Huyện Tân Hưng, Vĩnh
Hưng, Mộc Hóa, Đức Huệ, Thạnh Hóa, Tân Thạnh và Kiến Tường tỉnh Long An) làm thủ tục nhập
học và đóng học phí đại học, cao đẳng chính quy đầu tiên (Xét ưu tiên những thí sinh đăng ký và
nhập học sớm có nguyện vọng ở ký túc xá cho đến khi hết 25 chỗ ở).
*** Giảm 10% học phí học kỳ 1 cho nhóm bạn từ 2 sinh viên trở lên làm thủ tục đăng ký
xét tuyển và nhập học Đại học, cao đẳng chính quy đến từ 1 trường THPT
- Được xác nhận hoãn nghĩa vụ quân sự và hỗ trợ sinh viên làm thủ tục vay vốn học tập tại ngân
hàng
- Được Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp của trường hỗ trợ giới thiệu việc làm bán thời gian trong
quá trình học, liên hệ nơi thực tập, giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp v..v
- Cơ hội hiện thực hóa ước mơ làm chủ doanh nghiệp cho sinh viên với chương trình “VƯỜN
ƯƠM DOANH NGHIỆP”
12. Địa chỉ liên hệ:
* Trụ sở chính tại Long An: Ban Tư vấn Hướng nghiệp Tuyển sinh, trường Đại học Kinh tế
Công nghiệp Long An
Địa chỉ: Số 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An
Điện Thoại: 0168.510.1234; 0917.241.544; 0723.513668
* Tại Tp HCM: Văn phòng đại diện
Địa chỉ: Số 13, đường số 8, Khu Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: (08)2.2131.058
7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ (MÃ TRƯỜNG VUI)
Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công
Thương. Căn cứ Đề án tự chủ tuyển sinh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và chỉ
tuyển tuyển sinh năm 2015. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì thông báo xét tuyển bổ
sung đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 2 năm 2015 như sau:
1. Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung
- Trình độ đại học:
500 chỉ tiêu
- Trình độ cao đẳng: 150 chỉ tiêu
2. Hình thức và điều kiện xét

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia
Thí sinh có tổng điểm 3 môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển đạt được như sau:
Đối tượng
KV3
KV2
KV2NT
KV1
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
01, 02, 03, 04
13.0
12.5
12.0
11.5

05, 06, 07
Học sinh phổ thông

14.0
13.5
15.0
14.5
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
10.0
9.5
11.0
10.5
12.0
11.5

13.0
14.0

12.5
13.5

01, 02, 03, 04
9.0
8.5
05, 06, 07
10.0
9.5
Học sinh phổ thông
11.0
10.5
Ghi chú:
Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại
các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ được xét tuyển với kết quả thi
(tổng điểm 3 môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển) thấp hơn 1.0 điểm.

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập học bạ các thí sinh tốt nghiệp THPT:
Thí sinh có tổng điểm 3 môn học của tổ hợp dùng để xét tuyển của 2 học kỳ lớp 12 đạt từ 36.0
điểm trở lên đối với thí sinh xét tuyển hệ Đại học, đạt từ 33.0 điểm trở lên đối với thí sinh xét
tuyển hệ Cao đẳng (Chưa cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực) và hạnh kiểm năm lớp 12 đạt
loại khá trở lên (kể cả các thí sinh tốt nghiệp năm 2014 về trước).
3. Các ngành đào tạo và tổ hợp các môn xét tuyển
Tổ hợp các môn
Ngành học
Mã Ngành
xét tuyển
Các ngành đào tạo đại học:
1. Ngành Hóa học
D440112
2. Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học
D510401
3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường
D510406
- Toán, Lý, Hóa;
4. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
D510201
- Toán, Lý, Anh;
5. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử
D510301
- Toán, Hóa, Sinh;
- Toán, Văn, Anh.
6. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, Tự động hóa
D510303
7. Ngành Công nghệ thông tin
D480201
8. Ngành Công nghệ sinh học
D420201
9. Ngành Kế toán
D340301
10. Ngành Quản trị kinh doanh
D340101
- Toán, Văn, Anh;
11. Ngành Ngôn ngữ Anh
D220201
- Văn, Anh, Sử.
Các ngành đào tạo cao đẳng:
1. Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học
C510401
2. Ngành Công nghệ Vật liệu
C510402
3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử
C510301
4. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử
C510203
5. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
C510201
- Toán, Lý, Hóa;
6. Ngành Công nghệ KT vật liệu xây dựng
C510105
- Toán, Lý, Anh;
7. Ngành Công nghệ Thông tin
C480201
Toán, Hóa, Sinh;
8. Ngành Kế toán
C340301
- Toán, Văn, Anh.
9. Ngành Tài chính Ngân hàng
C340201
10. Ngành Quản trị kinh doanh
C340101
11. Việt Nam học

C220113

4. Hồ sơ và thời gian xét tuyển
4.1. Đối tượng xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia
- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Bộ GD-ĐT);

- Văn, Sử, Địa;
- Văn, Sử, Toán;
- Anh, Sử, Toán;
- Toán, Văn, Anh.

- Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi xét tuyển nguyện vọng bổ sung;
- 01 Phong bì dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận.
+ Thời gian xét tuyển: Từ ngày 25/9/2015 đến 15/10/2015.
4.2. Đối tượng xét tuyển dựa vào kết quả học tập học bạ các thí sinh tốt nghiệp THPT
- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường);
- Học bạ THPT (phô tô công chứng);
- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công chứng);
- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có);
- 02 Phong bì dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận.
+ Thời gian xét tuyển: Từ ngày 25/9/2015 đến 15/10/2015.
*) Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ xét tuyển:
+) Cơ sở Việt Trì: Số 9, đường Tiên Sơn, phường Tiên Cát, TP.Việt Trì, Phú Thọ.
+) Cơ sở Lâm Thao: xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
*) Địa điểm nhập học và học tập: Phường Tiên Cát, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Mọi chi tiết liên quan đến công tác tuyển sinh xin liên hệ: Phòng Tuyển sinh và Quan hệ với doanh
nghiệp – Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, điện thoại: 02103.827305, 01629.501082 (Thầy
Cường), 01693.043430 (Thầy Chính) hoặc xem trên website: www.vui.edu.vn
8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP PHƯƠNG ĐÔNG
I. Phương thức xét tuyển:
1. Xét tuyển theo Kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (Nguyện vọngbổ sung - đợt 3)
ĐIỂM XÉT TUYỂN = ĐIỂM THI 3 MÔN + ĐIỂM ƯU TIÊN (Đối tượng và Khu vực)
NGÀNH HỌC

MÃ
NGÀNH

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

ĐIỂM
XÉT
TUYỂN

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC: 300 chỉ tiêu
Công nghệ thông tin (chuyên ngành:
Công nghệ phần mềm, Quản trị mạng,
An toàn TT, Hệ thống CNTT quản lý)
Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền
thông(chuyên ngành:Công nghệ mạng
Viễn thông, Công nghệ Điện tử số)
Kỹ thuật công trình xây dựng
Kỹ thuật xây dựng công trình giao
thông
Kinh tế xây dựng(chuyên ngành: Kinh
tế & Quản lý xây dựng)

D480201

15

D510302

15

D580201

15

D580205
D580301

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ

15
15

Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử

D510203

15

Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử
(chuyên ngành: Tự động hóa, Hệ thống
điện)

D510301

15

Công nghệ chế tạo máy

D510202

15

Quản trị kinh doanh

D340101

15

NGÀNH HỌC

MÃ
NGÀNH

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

ĐIỂM
XÉT
TUYỂN

Tài chính - Ngân hàng

D340201

15

Kế toán

D340301

15

Công nghệ sinh học

D420201

Công nghệ kỹ thuật môi trường

D510406

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Quản trị văn phòng
Việt Nam học(chuyên ngành: Hướng
dẫn du lịch)
Ngôn ngữ Anh
Ngôn ngữ Trung quốc

D340103
D340406

Kiến trúc (chuyên ngành:Kiến trúc
Công trình, Kiến trúc Phương Đông)
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG: 80 chỉ tiêu
Công nghệ thông tin
Quản trị kinh doanh
(chuyên ngành: Quản trị Du lịch)
Kế toán
Công nghệ kỹ thuật xây
dựng,(chuyên ngành: XD Dân dụng &
CN)

D220113
D220201
D220204
D580102

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý
Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ

15

Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ

15
15

Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật*2
(Vẽ Mỹ thuật chưa nhân hệ số ≥
5)

C480201
C340101
C340301
C510103

15
15
15
15

20

12
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ

12
12
12

2. Xét tuyển căn cứ theo kết quả học tập bậc Trung học phổ thông
Xét tuyển theo kết quả học tập trong 5 học kỳ (2 học kỳ năm lớp 10, 2 học kỳ năm lớp
11 và học kỳ 1 năm lớp 12)
Tổng điểm trung bình 3 môn học của tổ hợp xét tuyển (không tính điểm ưu tiên)≥18
điểm (với hệ Đại học) và ≥16.5 điểm (với hệ Cao đẳng).
* Ngành Kiến trúc và ngành Quy hoạch vùng và Đô thị (khối V):
- Tổng điểm trung bình 2 môn Toán, Lý ≥ 12 điểm.
Môn Vẽ Mỹ thuật: sử dụng kết quả của các trường đại học có tổ chức thi môn này.
Điểm xét tuyển:Ngành Kiến trúc (Điểm xét tuyển ≥ 22, Vẽ Mỹ thuật chưa nhân hệ
số ≥ 5):
Điểm TB môn Toán + Điểm TB môn Lý + Điểm Vẽ Mỹ thuật *2
II. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển
1. Hồ sơ xét tuyển
1.1. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia:
- Phiếu Đăng ký xét tuyển (tải tại trang web: www.daihocphuongdong.edu.vn)
- Giấy chứng nhận kết quả thi (bản chính)
1.2. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT:
-Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường Đại học Phương Đông, tải tại trang web:
www.daihocphuongdong.edu.vn)
-Học bạ THPT (sao chứng thực).
-Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (sao chứng thực).
2. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng

3. Thời gian nhận hồ sơ và nhập học:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ 25/9/2015 đến 15/10/2015.
- Thời gian nhập học:Từ 16/10/2015
4. Phương thức và địa điểm nộp hồ sơ:
Gửi chuyển phát nhanh qua đường Bưu điện;
Nộp trực tiếp tại Phòng 205 Trường Đại học Phương Đông, số 171 Trung Kính, Yên
Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: 04.37847110
Đăng ký trực tuyến qua Website của trường www.daihocphuongdong.edu.vn.
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Phương Đông, số 171 Trung Kính, Yên Hòa, Quận
Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 04.37847110
- Tư vấn trực tuyến:
+ Facebook: Tuyển sinh ĐH Phương Đông
+ Website : www.daihocphuongdong.edu.vn/tuyensinh
- Kí túc xá: Ngõ 228 phố Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, ĐT 3.6242077
9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ
1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 25/9/2015 đến hết ngày 15/10/2015.
Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại trường, qua đường bưu điện, chuyển phát
nhanh.
2. Mức điểm xét tuyển:
- Dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia do các trường Đại học chủ trì. Gồm các tổ hợp của 3
môn thi tương ứng với từng khối để xét tuyển cho tất cả các ngành.
+ Đại học ≥ 15 điểm (KV3)
+ Cao đẳng ≥ 12 điểm (KV3)
- Dựa vào kết quả học tập THPT của thí sinh để xét tuyển cho tất cả các ngành.
+ Đại học: Điểm trung bình các môn (Lớp 10 + Lớp 11 + Lớp 12) ≥ 18 điểm.
+ Cao đẳng: Điểm trung bình các môn (Lớp 10 + Lớp 11 + Lớp 12) ≥ 16.5 điểm.
+ Hạnh kiểm khá trở lên.
3. Các ngành xét tuyển
Điểm trúng tuyển
STT

I

Mã ngành

Tên ngành

HỆ ĐẠI HỌC

Chỉ tiêu bổ
sung

Theo
các tổ
hợp
môn

TBC các
môn
Lớp
10,11,12

700

1

D510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

95

15

6,0

2

D540204

Công nghệ may

90

15

6,0

3

D510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

95

15

6,0

4

D510205

80

15

6,0

5

D510302

50

15

6,0

6

D480201

Công nghệ kỹ thuật ô tô
Công nghệ kỹ thuật điện tử,
truyền thông
Công nghệ thông tin

52

15

6,0

7

D340301

Kế toán

48

15

6,0

8

D340101

Quản trị kinh doanh

57

15

6,0

Điểm trúng tuyển

35

TBC các
môn
Lớp
10,11,12
6,0

Ngôn ngữ Anh

32

15

6,0

D540101

Công nghệ thực phẩm

31

15

6,0

D220113

Việt Nam học

35

15

6,0

Mã ngành

9

D220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

10

D220201

11
12
II

Chỉ tiêu bổ
sung

Theo
các tổ
hợp
môn
15

STT

Tên ngành

HỆ CAO ĐẲNG

350

1

C510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

95

12

5,5

2

C510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

89

12

5,5

3

C510205

Công nghệ kỹ thuật ô tô

97

12

5,5

4

C540204

Công nghệ may

69

12

5,5

Cộng toàn trường
1050
Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Công tác tuyển sinh - Trường Đại học Sao Đỏ.
Đ/c: Số 24, Phố Thái Học 2, P.Sao Đỏ, TX.Chí Linh, Hải Dương; Điện thoại: 03203882402
10. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI:
1.
Điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung (NV2) đợt 2:
- Đại học: 15 điểm cho tất cả tổ hợp các môn của ngành xét tuyển. Các ngành Kiến trúc,
Thiết công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất (điểm môn năng khiếu nhân hệ số 2).
- Cao đẳng: 12 điểm cho tất cả tổ hợp các môn của ngành xét tuyển.
2.
Chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NV2) đợt 3.
- Chỉ tiêu xét tuyển NV2 đợt 3:
+ Đại học: 2300 cho tất cả các ngành đã ghi trong cuốn những điều cần biết tuyển sinh năm
2015.
+ Cao đẳng: 350 cho tất cả ngành đã ghi trong cuốn những điều cần biết tuyển sinh năm
2015.
- Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 đợt 3
+ Đại học: 15 điểm cho tất cả tổ hợp các môn của ngành xét tuyển. Các ngành Kiến trúc,
Thiết công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất (điểm môn năng khiếu nhân hệ số 2).
+ Cao đẳng: 12 điểm cho tất cả tổ hợp các môn của ngành xét tuyển.
- Hồ sơ ĐKXT gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu quy định);
+ Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm bản chính hoặc photo
+ 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.
- Thời gian nhận hồ sơ: theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Hình thức nhận HS ĐKXT: Trực tiếp tại trường hoặc qua đường Bưu điện hoặc các kênh
khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

PHẦN 2: THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG
1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG
xét tuyển nguyện vọng bổ sung lần 3 trình độ cao đẳng các ngành: Điều dưỡng, Hộ sinh,
Dược sĩ như sau:
I. Ngành xét tuyển, điểm xét tuyển và chỉ tiêu:
TT

Ngành đào
tạo cao đẳng

Mã
trường

Mã
ngành

Khối thi

Điểm xét
tuyển

Chỉ tiêu
(sinh viên)

1

Điều dưỡng

CYV

C720501

A, A1, B

≥ 12,0 đ

150

2

Hộ sinh

CYV

C720502

A, A1, B

≥ 12,0 đ

30

3

Dược sĩ

CYV

C900107

A, A1, B

≥ 12,0 đ

20

II. Đối tượng xét tuyển:
Trường xét tuyển nguyện vọng bổ sung, từ kết quả thi Trung học phổ thông Quốc gia năm
2015 của các thí sinh đã dự thi khối A, A1, B để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển
của thí sinh theo qui định: có tổng điểm 03 môn bằng điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu
vào Cao đẳng của Bộ GD&ĐT theo khu vực và đối tượng ưu tiên: mỗi khu vực cách nhau 0,5
điểm; mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm. Không có môn thi nào bị điểm 1,0.
* Riêng đối với thí sinh có hộ khẩu, học phổ thông từ 03 năm trở lên và thi tốt nghiệp
PTTH thuộc khu vực (Tây Nguyên, Tây Bắc và Tây Nam Bộ) điểm xét tuyển dưới điểm
tuyển 01 điểm so với các đối tượng trên.
III. Hình thức và thời gian đào tạo.
- Hình thức đào tạo: tập trung
- Thời gian học: 03 năm.
IV. Học phí: 6.400.000 đồng/sinh viên/năm học.
V. Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển:
- Để đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi
nguyện vọng bổ sung.
- Hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung bao gồm:
+ Giấy chứng nhận kết quả thi nguyện vọng bổ sung điền đủ thông tin xét tuyển.
+ Một phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ nhận kết quả xét tuyển.
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (nhận trực tiếp tại trường).
- Thời gian nhận hồ sơ từ 25 tháng 9 năm 2015 đến ngày 15 tháng 10 năm 2015. Thí sinh nộp
hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện (căn cứ theo dấu của bưu điện) bằng hình
thức chuyển phát nhanh.
- Thí sinh cần nộp lệ phí xét tuyển (30.000 đồng/hồ sơ) trực tiếp cho nhân viên bưu điện và
cần phải lấy biên lai xác nhận, không để lệ phí xét tuyển vào trong hồ sơ xét tuyển.
- Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo - NCKH, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang, 83 Thái
Sanh Hạnh, phường 9, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.
VI. Thời gian xét tuyển:
- Ngày 18/10/2015: thông báo kết quả trúng tuyển và phát giấy báo trúng tuyển tại
Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Y tế tiền Giang.
 Mọi chi tiết cần thiết xin liên hệ phòng Đào tạo – NCKH, Trường Cao đẳng Y tế Tiền
Giang; điện thoại số 073.3951464, 0917159314./.

2. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ, KINH TẾ VÀ THUỶ LỢI MIỀN TRUNG
Điểm chuẩn
Điểm xét tuyển
Chỉ
NVBS đợt 2
NVBS đợt 3
Mã
Tổ hợp
tiêu
TT
Ngành học
Theo điểm Theo
Theo điểm
trường
xét tuyển
còn
Theo
thi THPT
học
thi THPT
lại
học bạ
Quốc Gia
bạ
Quốc Gia
Công nghệ kỹ
Toán+Lý+Hóa
1
CEM
12
16.5
12
16.5
200
thuật xây dựng
Toán+Lý+Anh
Công nghệ kỹ
Toán+Lý+Hóa
2 thuật tài
Toán+Lý+Anh
12
16.5
12
16.5
75
nguyên nước
Toán+Lý+Hóa
Toán+Lý+Anh
3 Quản lý đất đai
12
16.5
12
16.5
35
Toán+Hóa+Sinh
Toán+Văn+Anh
Toán+Lý+Hóa
4 Kế toán
Toán+Lý+Anh
12
16.5
12
16.5
50
Toán+Văn+Anh
- Nhà trường xét tuyển theo học bạ lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 hoặc theo tổ hợp môn lớp 12
từ 16.5 đ (cả điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực)
- Các ngành Quản lý đất đai; Kế toán giảm 50% học phí.
- Thời gian xét tuyển NV bổ sung đợt 3 từ 25/9/2015 đến 15/10/2015.
3. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG
Mã
Chỉ tiêu
STT
Tên ngành
ngành
NV bổ sung
1
C220201 Tiếng Anh
50
2
C340101 Quản trị kinh doanh
180
3
C340107 Quản trị khách sạn
50
4
C340201 Tài chính - Ngân hàng
95
5
C340301 Kế toán
100
6
C340405 Hệ thống thông tin quản lý
50
7
C380201 Dịch vụ pháp lí
180
8
C480201 Công Nghệ Thông Tin
50

Mức điểm xét
tuyển
12
12
12
12
12
12
12
12

4.TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX TP.HỒ CHÍ MINH
Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3 cao đẳng hệ chính quy năm 2015 như sau:
1. Ngành tuyển sinh
Chỉ tiêu
Stt
Tên ngành
Mã ngành
Tổ hợp môn xét tuyển
NVBS
80
1. Công nghệ may
C540204
- Toán, Vật lý, Hóa học
50
2. Thiết kế thời trang
C210404 - Toán, Vật lý, Tiếng Anh
90
3. Công nghệ sợi, dệt
C540202 - Toán, Hóa học, Sinh học
100
4. Quản trị kinh doanh
C340101 - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
5.

Kế toán

C340301

100

6.

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

100

7.

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

C510203

Chỉ tiêu
NVBS
80

8.

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

100

9.

Công nghệ thông tin

C480201

100

Stt

Tên ngành

10. Tiếng Anh

Mã ngành

C220201

Tổ hợp môn xét tuyển

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Tổng chỉ tiêu:
900
2. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT
3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/9/2015 đến 15/10/2015
4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển. Gồm 2 phương thức xét tuyển sau:
- Phương thức 1: Xét kết quả thi THPT quốc gia
* Điểm xét tuyển: 12 điểm
- Phương thức 2: Xét điểm học bạ THPT, gồm 2 tiêu chí xét tuyển sau:
+ Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển của 5 học kỳ THPT; hoặc
+ Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển cả năm lớp 12.
* Điểm xét tuyển: 16.5 điểm
(Xét tuyển cả thí sinh dự thi THPT cụm quốc gia và cụm địa phương)
5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
- Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng hệ chính quy 2015 (theo mẫu trên website trường)
- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (bản chính)
- Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (nếu xét
tuyển theo phương thức 2)
- Bản sao Học bạ THPT (nếu xét tuyển theo phương thức 2)
- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)
- 01 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ đầy đủ của thí sinh
- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/1 hồ sơ
* Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Trường hoặc gửi theo đường bưu điện
6. Địa chỉ liên lạc và nộp hồ sơ: PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ
- KỸ THUẬT VINATEX TP.HCM
Số 586 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38970160 – 08.37206426
Email: daotao@vinatexcollege.edu.vn
5. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung (đợt 4) các ngành Cao đẳng hệ chính quy năm
2015 như sau:
1. Ngành và tổ hợp xét tuyển (chọn 1 trong 4 tổ hợp để đăng ký xét tuyển)
Mã
Tổ hợp 3 môn
Chỉ
Stt
Ngành đào tạo
ngành
xét tuyển
tiêu
A00: (Toán + Lý + Hóa);
A01: (Toán + Lý + Anh);
50
1 Công nghệ Thực phẩm
C540102
B00: (Toán + Hóa +Sinh);
D01: (Văn + Toán + Anh)
2 Nuôi trồng thủy sản
C620301 A00: (Toán + Lý + Hóa);
45
A01: (Toán + Lý + Anh);
3 Chăn nuôi
C620105 B00: (Toán + Hóa +Sinh);
45
A02: (Toán +Lý + Sinh)
4 Tin học ứng dụng
C480202 A00: (Toán + Lý + Hóa);
50

5

Truyền thông và mạng máy tính

Mã
ngành
C480102

6

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

7
8

Kế toán
Tài chính – Ngân hàng

C340301
C340201

9

Quản trị kinh doanh

C340101

10

Tiếng Anh

C220201

Stt

Ngành đào tạo

Tổ hợp 3 môn
xét tuyển
A01: (Toán + Lý + Anh);
D01: (Văn + Toán+ Anh):
C01: (Văn + Toán + Lý)
A00: (Toán + Lý + Hóa);
A01: (Toán + Lý + Anh);
D01: (Văn + Toán+ Anh):
C02: (Văn + Toán + Hóa)
D01: (Văn + Toán+ Anh);
A01: (Toán + Lý + Anh);
C14: (Văn + Sử + Anh);
C15: (Văn + Địa + Anh)

Chỉ
tiêu
55
45
45
70
55

50

* Các ngành: 3, 5, 6 (in nghiêng) học viên được miễn phí ở Ký túc xá trong HK1.
2. Phương thức xét tuyển
Trường xét tuyển theo 2 phương thức đối với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông
(THPT) hoặc tương đương:
2.1. Phương thức 1: Căn cứ vào kết quả của kỳ thi THPT quốc gia và không có môn nào
trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.
Xét điểm kỳ thi THPT
quốc gia (3 môn)

Mức điểm sàn của tổ hợp 3 môn xét tuyển
KV1

KV2-NT

KV2

KV3

Học sinh PT
Học sinh nhóm ƯT 2
Học sinh nhóm ƯT 1

10,5
9,5
8,5

11
10
9

11,5
10,5
9,5

12
11
10

- Xét thấp hơn điểm sàn 1,0 điểm: thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3
năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại tỉnh Kiên Giang và các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây
Nguyên và Tây Nam Bộ (Thí sinh trúng tuyển diện đối tượng này phải học bổ sung kiến thức
1 học kỳ).
2.2. Phương thức 2: Căn cứ vào kết quả học tập lớp 12 THPT và xếp loại hạnh kiểm lớp 12
đạt loại Khá trở lên.
Xét điểm tổng kết
học bạ lớp 12 (3 môn)

Mức điểm sàn của tổ hợp 3 môn xét tuyển
KV1

KV2-NT

KV2

KV3

Học sinh PT
Học sinh nhóm ƯT 2
Học sinh nhóm ƯT 1

15
14
13

15,5
14,5
13,5

16
15
14

16,5
15,5
14,5

- Xét thấp hơn điểm sàn 1,5 điểm: thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3
năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại tỉnh Kiên Giang (Thí sinh trúng tuyển diện đối tượng này
phải học bổ sung kiến thức 1 học kỳ).
3. Thủ tục và thời gian xét tuyển
3.1. Hồ sơ gồm có:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu, có trên website: www.kgcc.edu.vn )
- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia hoặc bản sao hợp lệ học bạ THPT
(tùy theo phương thức xét tuyển).

- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 2015.
- 01 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại người nhận.
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ để hưởng đối tượng ưu tiên (nếu có).
- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ/hồ sơ.
3.2. Thời hạn nhận hồ sơ nguyện vọng bổ sung
a. Đợt 4: từ ngày 25/9/2015 đến ngày 15/10/2015
Công bố kết quả trúng tuyển tạm thời và nhận hồ sơ nhập học trong thời gian thí sinh nộp hồ
sơ đăng ký xét tuyển.
b. Đợt 5: từ ngày 20/10/2015 đến ngày 05/11/2015 (nếu còn chỉ tiêu)
- Ngày tập trung nhập học: 7h30’ ngày 05/10/2015.
- Thời gian đào tạo cho các ngành là 3 năm. Sau khi tốt nghiệp, học viên đủ điều kiện dự
tuyển liên thông lên đại học theo quy định.
Mọi chi tiết, liên hệ bộ phận tuyển sinh Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang, số 217
đường Chu Văn An, P.An Hòa, TP Rạch Giá – Kiên Giang.
Điện thoại: (077). 3811840 hoặc xem trên Website: www.kgcc.edu.vn ./.
6. TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ
Chỉ
Xét tuyển
tiêu
Xét tuyển
theo kết
xét
theo kết
TT
Ngành
quả học tập
tuyển quả học tập
lớp 10; 11;
bổ
lớp 12
12
xung
(1)

(2)

3

Ngành CN Kỹ thuật công
trình xây dựng (Thiết kế
công trình dân dụng và công
nghiệp, Thủy lợi, Giao
thông, Cấp thoát nước)
Ngành CN Kỹ thuật xây
dựng (Thi công công trình
dân dụng và công nghiệp,
Thủy lợi, Giao thông, Cấp
thoát nước)
Ngành CN Kỹ thuật tài
nguyên nước

4

1

2

Xét tuyển
theo kết
quả thi
THPT
quốc gia
năm 2015

Ghi chú

(7)

(3)

(4)

(5)

(6)

169

16,5

16,5

12

93

16,5

16,5

12

122

16,5

16,5

12

Kế toán

44

16,5

16,5

12

5

Ngành CN Kỹ thuật trắc địa
(Trắc địa công trình)

50

16,5

16,5

12

6

Quản lý đất đai

50

16,5

16,5

12

- Cột (4) và
(6): Tổng điểm
theo khối A00,
A01, D00

- Cột (5): Tổng
điểm trung
bình lớp 10,
11, 12
- Cột (4) và
(6): Tổng điểm
theo khối A00,
A01, D00, B00
- Cột (5): Tổng
điểm trung
bình lớp 10,
11, 12

7. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
1. Điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung
- Xét theo điểm thi THPT Quốc gia tại các cụm thi do các trường Đại học chủ trì năm 2015:
Tổng điểm thi 3 môn theo 07 nhóm môn xét tuyển: 12 điểm trở lên (kể cả điểm ưu tiên);
- Xét theo điểm học bạ THPT/THBT: Tổng điểm trung bình các môn học theo 07 nhóm môn
xét tuyển đạt: 16,5 điểm trở lên (03 môn học/5 học kỳ).
2. Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung
Tên trường
Ngành học

Ký hiệu
trường

(1)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
KINH TẾ CÔNG
NGHIỆP HÀ NỘI

(2)
CCK

Cơ sở chính: Số 143
Nguyễn Ngọc Vũ - Trung
Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
ĐT: 04.35566300; Fax:
04.35562956
Cơ sở 2: Số 106 Tả Thanh
Oai - Thanh Trì - Hà Nội
ĐT: 04.36884342; Fax:
04.36884211
Cơ sở 3: Khu đô thị Đại
học Nam Cao - Tỉnh Hà
Nam.
Website:
kinhtecongnghiephanoi.co
m;
Mail:
cdktcn@kinhtecongnghiep
hanoi.com
- Phòng Tổ chức Hành
chính
ĐT: 04.35562958
Các ngành đào tạo cao
đẳng:
- Quản trị Kinh doanh
(gồm các chuyên ngành:
Quản trị doanh nghiệp
công nghiệp; Quản trị nhân
sự; Tin học quản lí;
marketing và thống kê kinh
tế xã hội)

Mã ngành

Môn thi

(3)

(4)

340101

1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Anh
3. Toán, Văn, Anh
4. Toán, Văn, Địa

Chỉ tiêu
Xét
tuyển
(5)
7.960

Ghi chú
(6)
- Vùng tuyển
sinh: Tuyển sinh
trong cả nước.
- Phương thức
tuyển sinh:
+ Phương thức
1: trường dựa vào
kết quả kỳ thi
THPT Quốc gia.
+ Phương thức
2: Xét tuyển thí
sinh tốt nghiệp
THPT/THBT dựa
vào kết quả học
tập bậc THPT
dựa trên 3 tiêu
chí
a) Tiêu chí 1: Tốt
nghiệp
THPT/THBT
b) Tiêu chí 2:
Tổng điểm trung
bình các môn học
theo nhóm môn
thi của 5 học kỳ
THPT gồm: học
kỳ 1, học kỳ 2
lớp 10; học kỳ 1,
học kỳ 2 lớp 11;
học kỳ 1 lớp 12
phải đạt từ 16,5
điểm trở lên
c) Xếp loại hạnh

Tên trường
Ngành học
- Kế toán (gồm các chuyên
ngành: Kế toán doanh
nghiệp công nghiệp; Kế
toán tổng hợp; Kế toán Tin
học)

Ký hiệu
trường

Mã ngành

340301

- Tài chính ngân hàng
(gồm các chuyên ngành:
Tài chính doanh nghiệp và
Ngân hàng thương mại)

340201

- Tin học ứng dụng
(chuyên ngành Tin học ứng
dụng).

480202

- Dịch vụ pháp lý (gồm
các chuyên ngành Luật
kinh tế và Luật kinh doanh
quốc tế).
- Quản trị văn phòng
(gồm các chuyên ngành:
Quản trị hành chính; Văn
thư lưu trữ và Thư ký văn
phòng).

51380201

51340406

Môn thi

1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Anh
3. Toán, Văn, Anh
4. Toán, Văn, Hóa
1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Anh
3. Toán, Văn, Anh
4. Toán, Văn, Hóa
1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Anh
3. Toán, Văn, Anh
4. Toán, Lý, Địa
1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Anh
3. Toán, Văn, Anh
4. Văn, Sử, Địa

Chỉ tiêu
Xét
tuyển

Ghi chú
kiểm từ loại Khá
trở lên
- Số chỗ trong
KTX: 500
- Thông tin chi
tiết về Đề án
tuyển sinh riêng
tham khảo tại
Website:
www.kinhtecong
nghiephanoi.com

1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Anh
3. Toán, Văn, Anh
4. Văn, Sử, Địa

8. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
1. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển
- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 25/9/2015 đến hết ngày 15/10/2015
- Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.
- Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Trường CĐSP Quảng Trị hoặc gửi qua bưu
điện (những thí sinh gửi qua đường bưu điện, thời gian nộp hồ sơ sẽ được tính theo dấu bưu
điện) về địa chỉ: Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Quảng Trị - Km3, Quốc Lộ 9, Thành phố
Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.
2. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia do các Trường
Đại học chủ trì
- Điều kiện nộp hồ sơ: tối thiểu đạt 12 điểm đối với tất cả các tổ hợp môn xét tuyển và không
có môn nào trong tổ hợp đó bị điểm liệt.
- Vùng tuyển: Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Quảng Trị; các ngành
ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.
3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển
- Phiếu đăng ký xét tuyển: nhận tại Trường CĐSP Quảng Trị hoặc tải qua website của Trường
theo địa chỉ: www.qtttc.edu.vn
- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia dùng để đăng ký nguyện vọng bổ
sung.
- 01 bì thư dán tem ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên hệ của người nhận .
4. Ngành tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh

TT

Ngành học

Mã ngành

1

Giáo dục tiểu học

C140202

2

Sư phạm Tin học

C140210

3

Sư phạm Vật lý

C140211

4

Sư phạm Hóa học

C140212

5

Sư phạm Sinh học

C140213

6

Sư phạm Lịch sử

C140218

7

Sư phạm Địa lý

C140219

8

Sư phạm Tiếng Anh

C140231

10

Việt Nam học

C220113

11

Khoa học thư viện

C320202

12

Kế toán

C340301

13

Quản trị văn phòng

C340406

Tổ hợp các môn xét tuyển
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Sinh học
- Toán, Vật lý, Hóa học
- Toán, Vật lý, Tiếng Anh
- Toán, Vật lý, Hóa học
- Toán, Vật lý, Tiếng Anh
- Toán, Hóa học, Sinh học
- Toán, Hóa học, Tiếng Anh
- Toán, Hóa học, Sinh học
- Toán, Sinh học, Tiếng Anh
- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Lịch sử
- Toán, Ngữ văn, Địa lý
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Lịch sử
- Toán, Ngữ văn, Địa lý
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Vật lý
- Toán, Ngữ văn, Hóa học
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Lịch sử
- Toán, Ngữ văn, Địa lý

Chỉ
tiêu
27
20
18
20
20
18
15
27
49

49

45

45

9. TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 2
Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3 vào hệ Cao đẳng
chính quy năm 2015 như sau:
1. Đối tượng đăng ký xét tuyển:
Thí sinh có kết quả thi trung học phổ thông Quốc gia (tại cụm thi do các trường đại học chủ
trì) có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp dùng để xét tuyển đạt từ 12 điểm trở lên (bao gồm điểm
ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng).
2. Ngành và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3:

STT

Ngành đào tạo

Mã
ngành

Tổ hợp
môn xét tuyển

Chỉ
tiêu

Điểm
xét
tuyển

-Toán, Vật lí, Hoá học
Công nghệ kỹ thuật công trình
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
1
245
12
C510102
xây dựng
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
2 Quản lý xây dựng
135
12
C580302
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
-Toán, Vật lí, Hoá học
Công nghệ kỹ thuật tài
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
3
55
12
C510405
nguyên nước
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
4 Kế toán
45
12
C340301
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
-Toán, Vật lí, Hoá học
Công nghệ kỹ thuật vật liệu
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
5
66
12
C510105
xây dựng
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
-Toán, Vật lí, Hoá học
Công nghệ kỹ thuật giao
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
6 thông (Chuyên ngành: Xây
112
12
C510104
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
dựng cầu đường)
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
-Toán, Vật lí, Hoá học
Quản trị kinh doanh (Chuyên
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
7 ngành: Kinh doanh tổng hợp, C340101
116
12
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Kinh doanh bất động sản)
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
8 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc C510101
150
12
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Vẽ
3. Hồ sơ xét tuyển:
Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển và mã vạch (Tải mẫu tại đây)
- Bản photo giấy chứng nhận kết quả thi (nếu đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện hay nộp
trực tiếp tại trường).
- Lệ phí xét tuyển là 30.000đ/1 hồ sơ đăng ký xét tuyển.
* Nếu thí sinh xét tuyển ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc (tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, Vẽ)
thì phải nộp thêm phiếu báo điểm môn vẽ do các trường trường đại học, cao đẳng mà thi sinh
đăng ký dự thi cấp.
4. Thời gian và hình thức nộp hồ sơ:
4.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/09/2015 đến ngày 15/10/2015 (Công bố kết quả
trước ngày 20/10/2015).
Thời gian nhận hồ sơ vào giờ hành chính từ 7h00 đến 17h00 các ngày trong tuần (trừ ngày lễ
và chủ nhật). Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính theo dấu bưu điện
trên bì thư.

4.2. Hình thức nhận hồ sơ:
Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển bằng một trong các hình thức sau:
- Nộp tại sở GD-ĐT hoặc trường THPT do sở GD-ĐT quy định;
- Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo - trường Cao đẳng Xây dựng số 2;
- Nộp qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh về địa chỉ: Phòng Đào tạo –
Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 – Số 190 Đường Võ Văn Ngân – Phường Bình Thọ - Quận
Thủ Đức – Tp. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 083 8960607- 0961 870 641
5. Một số lưu ý:
- Trong thời gian quy định nhận hồ sơ xét tuyển, thí sinh được phép đăng ký tối đa là 4
nguyện vọng vào 4 ngành.
- Trong các đợt xét tuyển bổ sung, sau khi đã đăng ký xét tuyển vào trường, thí sinh không
được thay đổi nguyện vọng và không được rút hồ sơ để chuyển sang trường khác.
- Khi trúng tuyển, thí sinh mang theo bản chính giấy chứng nhận kết quả thi để làm thủ tục
nhập học tại trường.
- Thí sinh có thể gặp trực tiếp chuyên viên phòng Đào tạo để được tư vấn khi nộp hồ sơ hoặc
liên lạc qua điện thoại: 0961 870 641hoặc 083 896 0607 để được biết thêm thông tin chi tiết./.
10. TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI II (KÝ HIỆU TRƯỜNG: CGD)
Số thí
Điểm trúng tuyển NV1
sinh
Đạt
Mã
Khối xét
Chỉ
Xét điểm
Xét điểm
TT
Tên ngành
trúng
tỷ lệ
ngành
tuyển
tiêu
học bạ
thi THPT tuyển
(%)
THPT
Quốc gia Đợt 2
Công nghệ kỹ thuật
A00; A01;
1
C510104
200
16.5
12.0
0
0
giao thông
C01; D07
Công nghệ kỹ thuật
A00; A01;
2
C510201
200
16.5
12.0
0
0
cơ khí
C01; D07
A00; A01;
3 Kế toán
C340301
100
16.5
12.0
0
0
D01; D07
Công nghệ kỹ thuật
A00; A01;
4
C510102
300
16.5
12.0
0
0
công trình xây dựng
C01; D07
Tổng
800
12. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP.HCM (MÃ TRƯỜNG: CET)
1. Phương thức tuyển sinh:
 PHƯƠNG THỨC 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia
Ưu tiên
Khu vực 3
Khu vực 2
Khu vực 2NT
Khu vực 1
12
11.5
11.0
10.5
Học sinh phổ thông
11
10.5
10.0
9.5
Nhóm ưu tiên 2
10
9.5
9.0
8.5
Nhóm ưu tiên 1
 PHƯƠNG THỨC 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT
a) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 5 học kỳ THPT: Điểm trung bình 3 môn theo tổ
hợp 3 môn xét tuyển của HK1,2 năm lớp 10, HK1,2 năm lớp 11 và HK1 lớp 12 đạt từ 16,5 trở
lên.
b) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm học lớp 12 bậc THPT: Điểm trung theo tổ hợp
3 môn xét tuyển của năm học lớp 12 đạt từ 16,5 trở lên.

Ngành học và chuyên
ngành

KẾ TOÁN (Kế toán Kiểm toán; Kế toán Tài chính)
TÀI CHÍNH - NGÂN
HÀNG (Tài chính
doanh nghiệp; Tài
chính ngân hàng; Ngân
hàng)
QUẢN TRỊ KINH
DOANH (Quản trị
nhân lực; QTKD Quốc
tế; Quản trị thương mại;
Quản trị Marketing)
QUẢN TRỊ
PHÒNG

VĂN

CÔNG
NGHỆ
THÔNG TIN (Tin học
quản lý; Tin học viễn
thông; Công nghệ phần
mềm; Quản trị mạng)
CÔNG NGHỆ KỸ
THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN
TỬ (Điện công nghiệp
& dân dụng; Điện tử Viễn thông; Điện tử Tự động hóa; Điện tử Y
sinh)
CÔNG NGHỆ KỸ
THUẬT CƠ KHÍ (Cơ
điện tử)
CÔNG NGHỆ KỸ
THUẬT XÂY DỰNG
(Xây dựng dân dụng và
công nghiệp; Xây dựng
cầu và đường)
QUẢN
LÝ
XÂY
DỰNG (Kinh tế xây
dựng)

Mã ngành

C340301

Điểm nhận hồ sơ
xét tuyển NVBS
đợt 3 theo phương
thức điểm thi
THPT quốc gia
(khu vực 3)

12 điểm

Điểm nhận hồ
sơ xét tuyển
theo phương
thức học bạ
THPT

16.5 điểm

Chỉ tiêu
NVBS

Tổ hợp môn xét
tuyển

80

+ Toán, Lý, Hóa
+ Toán, Lý, Anh
+ Toán, Văn, Anh

C340201

12 điểm

16.5 điểm

80

+ Toán, Lý, Hóa
+ Toán, Lý, Anh
+ Toán, Văn, Anh

C340101

12 điểm

16.5 điểm

70

+ Toán, Lý, Hóa
+ Toán, Lý, Anh
+ Toán, Văn, Anh

C340406

12 điểm

16.5 điểm

50

+ Văn, Sử, Địa
+ Toán, Lý, Anh
+ Toán, Văn, Anh

C480201

12 điểm

16.5 điểm

80

+ Toán, Lý, Hóa
+ Toán, Lý, Anh
+ Toán, Văn, Anh

60

+ Toán, Lý, Hóa
+ Toán, Lý, Anh
+ Toán, Văn, Anh

40

+ Toán, Lý, Hóa
+ Toán, Lý, Anh
+ Toán, Văn,
Anh

80

+ Toán, Lý, Hóa
+ Toán, Lý, Anh
+ Toán, Văn,
Anh

60

+ Toán, Lý, Hóa
+ Toán, Lý, Anh
+ Toán, Văn, Anh

C510301

C510201

C510103

C580302

12 điểm

12 điểm

12 điểm

12 điểm

16.5 điểm

16.5 điểm

16.5 điểm

16.5 điểm

Ngành học và chuyên
ngành

CÔNG NGHỆ SINH
HỌC (Công nghệ thực
phẩm; Quản lý dinh
dưỡng và vệ sinh an toàn
thực phẩm; Công nghệ
sinh học ứng dụng, Công
nghệ sinh học môi
trường)
CÔNG NGHỆ KỸ
THUẬT
MÔI
TRƯỜNG (Công nghệ
kỹ thuật môi trường,
Công nghệ môi trường
và An toàn sức khỏe)

Mã ngành

C420201

C510406

Điểm nhận hồ sơ
xét tuyển NVBS
đợt 3 theo phương
thức điểm thi
THPT quốc gia
(khu vực 3)

12 điểm

12 điểm

Điểm nhận hồ
sơ xét tuyển
theo phương
thức học bạ
THPT

16.5 điểm

16.5 điểm

Chỉ tiêu
NVBS

Tổ hợp môn xét
tuyển

80

+ Toán, Lý, Hóa
+ Toán, Lý, Anh
+ Toán, Văn, Anh
+ Toán, Hóa,
Sinh

80

+ Toán, Lý, Hóa
+ Toán, Lý, Anh
+ Toán, Văn, Anh
+ Toán, Hóa,
Sinh

QUẢN TRỊ KHÁCH
SẠN

C340107

12 điểm

16.5 điểm

80

DỊCH VỤ DU LỊCH
VÀ LỮ HÀNH

C340103

12 điểm

16.5 điểm

80

QUẢN TRỊ NHÀ
HÀNG VÀ DỊCH VỤ
ĂN UỐNG

C340109

12 điểm

16.5 điểm

80

+ Toán, Lý, Hóa
+ Toán, Lý, Anh
+ Toán, Văn, Anh
+ Văn, Sử, Địa
+ Toán, Lý, Hóa
+ Toán, Lý, Anh
+ Toán, Văn, Anh
+ Văn, Sử, Địa
+ Toán, Lý, Hóa
+ Toán, Lý, Anh
+ Toán, Văn, Anh
+ Văn, Sử, Địa

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng sinh viên được học liên thông lên Đại học.
2. Học phí: 250.000 đồng/1 tín chỉ (4.5 triệu – 5 triệu/1 học kỳ)
3. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3:
Từ ngày 25/9/2015 đến hết ngày 15/10/2015
4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
- Phiếu đăng ký xét tuyển
- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia
- Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời
- Bản sao Học bạ THPT (nếu xét tuyển theo phương thức 2)
- 01 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ đầy đủ của thí sinh
- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/1 hồ sơ
* Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Trường hoặc gửi bưu điện
5. Các chế độ ưu đãi:
- Cơ hội nhận học bổng của trường.
- Được hoãn nghĩa vụ quân sự và hỗ trợ vay vốn học tập tại ngân hàng
- Được giới thiệu việc làm bán thời gian trong quá trình học, việc làm chính thức khi tốt nghiệp v..v
- Có ký túc xá cho sinh viên ở xa
Địa điểm nộp hồ sơ:
PHÒNG ĐÀO TẠO, TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP.HCM
Số 08 đường số 3, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

hoặc

Số 103 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 08. 62933744 - 08. 62 933 754
Website: www.hiast.edu.vn - Email: tuyensinh@hiast.edu.vn

13. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA
- Mã trường : CYK
- Các ngành đào tạo và chỉ tiêu:
1. Điều dưỡng:
: 69 chỉ tiêu (mã ngành: C720501)
2. Hộ sinh
: 57 chỉ tiêu (mã ngành: C720502)
3. Kỹ thuật hình ảnh y học : 85 chỉ tiêu (mã ngành: C720330)
4. Kỹ thuật xét nghiệm
: 50 chỉ tiêu (mã ngành: C720332)
- Hình thức tuyển sinh: Xét kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015.
- Tổ hợp môn thi dùng để xét: Toán, Hóa, Sinh.
- Điều kiện tuyển sinh: Thí sinh đạt điểm sàn 12 điểm trở lên theo quy định của Bộ Giáo
dục.
- Hồ sơ tuyển sinh:
1. Phiếu Đăng ký xét tuyển (Có thể lấy trên Website của nhà trường).
2. Bản photocopy giấy chứng nhận kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015
(Dùng để xét nguyện vọng bổ sung).
3. 02 phong bì có dán sẵn tem thư và ghi rõ địa chỉ người nhận giấy báo của thí sinh.
4. Phí xét tuyển 30.000 đồng
Tất cả các giấy tờ đựng trong một bì đựng hồ sơ kích thước 230 x330 mm.
- Thời gian và thủ tục nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:
+ Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 25/9/2015 đến 15/10/2015.
+ Kết quả công bố trước ngày 19/10/2015.
+ Thủ tục nộp hồ sơ: Thí sinh có thể nộp hồ sơ theo những cách sau đây:
•
Nộp trực tiếp Hồ sơ tuyển sinh tại Phòng Đào tạo của Trường.
•
Hoặc gửi chuyển phát nhanh Hồ sơ tuyển sinh qua đường Bưu điện về Trường Cao
đẳng Y tế Khánh Hòa. Địa chỉ 84 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa
•
Hoặc điền đầy đủ thông tin trên PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (Đăng ký trực
tuyến) đồng thời gởi Hồ sơ tuyển sinh qua đường Bưu điện về Trường Cao đẳng Y tế
Khánh Hòa. Địa chỉ 84 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa.
•
Hoặc thí sinh đăng ký tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
Mọi thông tin liên hệ:
Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (Phòng Đào tạo - 058. 3521576)
84 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa
Website: http:// www.cyk.edu.vn
14. TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN
I.
PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH XÉT TUYỂN ( Mã trường: CVS)
2.1 Xét tuyển nguyện vọng theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia: 12 điểmvới tất cả tổ hợp
3 môn xét tuyển cộng cả điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng.
•
Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT( xét học bạ)
•
Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 5 học kỳ bậc THPT: điểm trung bình của môn
học theo tổ hợp 3 môn xét tuyển của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm 12 đạt 5.5trở lên.
•
Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm học lớp 12 bậc THPT: điểm trung bình các
môn học theo tổ hợp 3 môn xét tuyển của năm lớp 12 đạt 5.5 trở lên.
•
Xét tuyển và thi tuyển khối ngành Nghệ thuật, Mỹ thuật Công nghiệp (Thanh
nhạc, Diễn viên kịch nói và điện ảnh, Đạo diễn sân khấu, Quay phim, Thiết kế đồ họa,
Thiết kế thời trang).
•
Xét tuyển điểm thi năng khiếu các trường đại học, cao đẳng có tổ chức thi tuyển.

•
Xét tuyển môn văn và thi 2 môn năng khiếu, thi năng khiếu: 16/10/2015 đến
17/10/2015.
II.
CHỈ TIÊU NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 3: 800
MỨC ĐIỂM
MÃ
STT
TÊN NGÀNH
MÃ TỔ HỢP
(có cộng điểm
NGÀNH
ưu tiên)
Quản trị dịch vụ du lịch và
1
C340103
12
lữ hành
2

C340107 Quản trị khách sạn

12
Toán - Lý - Hóa
Toán - Lý - Anh
Toán - Văn - Anh
Toán - Văn - Lý

3

C480202 Tin học ứng dụng

4

C340201 Tài chính ngân hàng

5

C340301 Kế toán

12

6

C340101 Quản trị kinh doanh

12

7

C340407 Thư ký văn phòng

8

C320402

9

Kinh doanh phát hành
xuất bản phẩm
Việt Nam học (Chuyên
C220113
ngành Hướng dẫn du lịch)

10

C220209 Tiếng Nhật

11

C220210 Tiếng Hàn

12

C220201 Tiếng Anh

13

C220204 Tiếng Trung

14

C210205 Thanh nhạc

15

C210234 Diễn viên kịch – điện ảnh

16

C210236 Quay phim

17

C210227 Đạo diễn sân khấu

18

C210104 Thiết kế đồ họa

19

C210404 Thiết kế thời trang

Văn - Sử - Địa
Toán - Văn - Anh
Văn - Sử - Anh
Văn - Địa - Anh

12
12

12
12
12
12

Văn - Địa - Anh
Toán - Lý - Anh
Văn - Sử - Anh
Toán - Văn - Anh

12
12
12

Xét điểm môn Văn (lớp
10,11,12)
Thi hoặc xét tuyển môn: Hát
và Ký xướng âm
Xét
điểm
môn
Văn
( lớp 10, 11, 12)
Thi hoặc xét tuyển môn: Phân
tích phim và Diễn tiểu phẩm
Xét
điểm
môn
Văn
(lớp 10,11,12)
Thi hoặc xét tuyển môn: Phân
tích phim và Chụp ảnh
Xét điểm môn Văn
( lớp 10, 11,12)
Thi hoặc xét tuyển môn: Viết
kịch bản và vấn đáp
Xét điểm môn Văn
(lớp 10,11,12)
Thi hoặc xét tuyển môn: Hình
họa chì và Trang trí màu

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
- Phiếu Đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung (Mẫu đính kèm);

12

12

12

12
12
12

- Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc Gia dùng cho xét tuyển nguyện vọng
bổ sung;
- Sao y Học bạ THPT, THBT ( nếu xét bằng học bạ);
- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có);
- Lệ phí xét tuyển 30.000đ/hồ sơ.
IV.HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ: Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung
theo một trong các hình thức sau:
•
Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn;
•
Nộp qua Sở Giáo dục và Đào tạo, hoặc các trường THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo
quy định;
•
Gửi qua đường bưu điện bằng đường chuyển phát nhanh.
V. THỜI GIAN
•
Thời gian xét tuyển NV bổ sung đợt 3: 25/9/2015 – 15/10/2015
VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ: Phòng tuyển sinh
Cơ sở 1: 83/1 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp.HCM (Đối diện Công ty may
Minh Hoàng)
ĐT: (08)38.959 871 – Hotline: 0971.744. 507 - 091.4411.012
Cơ sở 2: 53/1 Phan Văn Hớn, KP5, P.Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM (Tiệm vàng Kiêm
Thành Trọng Tiền rẽ trái).
ĐT: (08)66.826.819 - (08)38.831.793 – Hotline: 0971.744. 507 - 091.4411.012
Cơ sở 3: 107 Trần Quốc Hoàn, P.4, Q. Tân Bình, Tp.HCM
ĐT: 08.38 448 925 Hotline: 0971.744. 507 - 091.4411.012
Email: bantuyensinh@saigonact.edu.vn
Website: www.saigonact.edu.vn
Facebook:http://facebook.com/saigonact.edu.vn

1.
phẩm

15. TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT
1.
Hình thức tuyển sinh: XÉT TUYỂN.
2.
Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (giáo dục chính quy hoặc
giáo dục thường xuyên); hoặc đã tốt nghiệp trung cấp (trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp
nghề).
3.
Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. Thí sinh được hưởng ưu tiên khu vực
và đối tượng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4.
Ngành tuyển và tổ hợp môn xét tuyển:
Chỉ tiêu
Ngành/Chuyên ngành (CN)
Mã TS
Tổ hợp môn xét tuyển
Công nghệ thực phẩm
Toán, Lý, Hóa (A)
CN Công nghệ thực phẩm
Toán, Lý, Anh (A1)
CN Marketing thực phẩm
C540102
27
Toán, Hóa, Sinh (B)
CN Đánh giá & Phát triển sản phẩm thực
Toán, Văn, Anh (D1)

2.
-

Công nghệ kỹ thuật xây dựng
CN Xây dựng dân dụng và công nghiệp
CN Xây dựng cầu đường

C510103

3.
-

Truyền thông và mạng máy tính
CN Truyền thông và mạng máy tính
CN An toàn và bảo mật hệ thống mạng

C480102

Toán, Lý, Hóa (A)
Toán, Lý, Anh (A1)
Toán, Văn, Anh (D1)
Toán, Văn, Lý (Mới-C01)
Toán, Lý, Hóa (A)
Toán, Lý, Anh (A1)
Toán, Văn, Anh (D1)
Toán, Văn, Lý (Mới-C01)

29
(C01-25)

28
(C01-25)

Ngành/Chuyên ngành (CN)
Tin học ứng dụng
CN Tin học ứng dụng
CN Xây dựng & Phát triển ứng dụng trên

4.
web
CN Xây dựng & Phát triển ứng dụng trên
thiết bị di động

Mã TS

C480202

5.

Thiết kế nội thất

C210405

6.

Thiết kế đồ họa

C210403

7.

Thiết kế thời trang

C210404

8.
Tiếng Anh
CN Tiếng Anh thương mại

C220201

9.

Thư ký văn phòng

C340407

10.

Dược

C900107

11.

Điều dưỡng

C720501

12.
-

Kế toán
CN Kế toán doanh nghiệp
CN Kế toán ngân hàng
CN Kế toán – Thư ký văn phòng

C340301

13.
-

Tài chính – Ngân hàng
CN Tài chính doanh nghiệp
CN Ngân hàng

C340201

14.
-

Quản trị kinh doanh
CN Quản trị kinh doanh tổng hợp
CN Quản trị kinh doanh quốc tế
CN Quản trị tài chính
CN Quản trị marketing
CN Quản trị đào tạo nguồn nhân lực
CN Quản trị Du lịch lữ hành

C340101

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Toán, Lý, Hóa (A)
Toán, Lý, Anh (A1)
Toán, Văn, Anh (D1)
Toán, Văn, Lý (Mới-C01)

29
(C01-25)

Toán, Lý, Hóa (A)
Toán, Lý, Anh (A1)
Toán, Văn, Anh (D1)
Văn, Sử, Địa (C)
Toán, Lý, Hóa (A)
Toán, Lý, Anh (A1)
Toán, Văn, Anh (D1)
Văn, Sử, Địa (C)
Toán, Lý, Hóa (A)
Toán, Lý, Anh (A1)
Toán, Văn, Anh (D1)
Văn, Sử, Địa (C)
Toán, Lý, Anh (A1)
Toán, Văn, Anh (D1)
Văn, Anh, Lý (Mới-D11)
Văn, Anh, Sử (Mới-D14)
Toán, Lý, Anh (A1)
Toán, Văn, Anh (D1)
Văn, Sử, Địa (C)
Văn, Anh, Lý (Mới-D11)
Toán, Lý, Hóa (A)
Toán, Lý, Anh (A1)
Toán, Hóa, Sinh (B)
Toán, Văn, Sinh (Mới-B03)
Toán, Lý, Hóa (A)
Toán, Lý, Anh (A1)
Toán, Hóa, Sinh (B)
Toán, Văn, Sinh (Mới-B03)
Toán, Lý, Hóa (A)
Toán, Lý, Anh (A1)
Toán, Văn, Anh (D1)
Toán, Văn, Lý (Mới-C01)
Toán, Lý, Hóa (A)
Toán, Lý, Anh (A1)
Toán, Văn, Anh (D1)
Toán, Anh, Hóa (Mới-D07)

32
(D11-35)

Toán, Lý, Hóa (A)
Toán, Lý, Anh (A1)
Toán, Văn, Anh (D1)
Toán, Văn, Lý (Mới-C01)

39
(C01-50)

25

23

27

21
(D11,
D14-50)

17
(B03-50)

21
(B03-50)

35
(C01-25)

40
(D07-25)

Ngành/Chuyên ngành (CN)

Mã TS

15.

Quản trị khách sạn

C340107

16.

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

C340109

17.

Quan hệ công chúng

C360708

Tổ hợp môn xét tuyển
Toán, Lý, Hóa (A)
Toán, Lý, Anh (A1)
Toán, Văn, Anh (D1)
Văn, Anh, Hóa (Mới-D12)
Toán, Lý, Hóa (A)
Toán, Lý, Anh (A1)
Toán, Văn, Anh (D1)
Toán, Văn, Sinh (Mới-B03)
Toán, Lý, Anh (A1)
Toán, Văn, Anh (D1)
Văn, Sử, Địa (C)
Văn, Anh, Lý (Mới-D11)

Chỉ tiêu
36
(D12-35)

41
(B03-25)

22
(D11-25)

Cơ sở xét tuyển:
5.1 Xét tuyển học bạ THPT:
•
Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
•
Thí sinh có tổng điểm trung bình các môn theo khối xét tuyển (tương ứng với ngành
đào tạo) được ghi trong học bạ THPT 2 học kỳ lớp 12 đạt từ 33 điểm trở lên (5.5 điểm/môn)
– Hạnh kiểm đạt loại Khá trở lên.
5.2 Xét tuyển kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2015:
•
Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
•
Thí sinh có kết quả thi các môn theo khối xét tuyển (tương ứng với ngành đào tạo) đạt
từ
12 điểm trở lên (không có điểm liệt và chưa nhân hệ số).
6.
Hồ sơ xét tuyển:
•
Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2015 tương ứng với đợt
xét tuyển (NV1 hay NV bổ sung) hoặc học bạ THPT (bản sao có chứng nhận sao y bản gốc).
•
Phiếu đăng ký xét tuyển (mẫu phiếu ĐKXT tại website: www.bachviet.edu.vn hoặc
liên hệ tại trường)
•
Một bì thư dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận để trường thông báo kết quả xét tuyển.
•
Lệ phí xét: 30.000đồng/ hồ sơ.
7.
Thời gian xét tuyển: Từ 22/09/2015 đến 02/10/2015; 03/10/2015 công bố kết quả
8.
Văn bằng tốt nghiệp: Người học đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp được cấp văn
bằng
Cử nhân cao đẳng hệ chính quy thuộc hệ thống văn bằng quốc gia.
9.
Các thông tin cần biết:
•
Thí sinh có kết quả thi 3 môn từ 23 điểm trở lên, được nhận học bổng tương đương
mức học phí của học kỳ 1 năm học 2015-2016.
•
Có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh).
•
Trường có cơ sở vật chất hiện đại, có ký túc xá cho sinh viên ở xa.
•
Thông tin liên hệ:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT
Phòng Tuyển sinh: 194 Lê Đức Thọ, P.6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
Điện thoại: (08) 62 574 595 – 62 574 597 – 0934 160 770 – 0934 180 770
Tổng đài tư vấn tuyển sinh: 1900 636 491
Email:tuyensinh@bachviet.edu.vn Website: www.bachviet.edu.vn

5.

15. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH
I/ NGÀNH XÉT TUYỂN
Mã
Chỉ
TT Tên ngành
Tổ hợp môn xétt uyển
ngành
tiêu
1
Kế toán
C340301
A00, A01, D01
100
2
Quản trị kinh doanh
C340101
A00, A01, D01
50
3
Tài chính - Ngân hàng
C340201
A00, A01, D01
50
4
Tin học ứng dụng
C480202
A00, A01, D01
50
5
Truyền thông và mạng máy tính
C480102
A00, A01, D01
50
6
Công nghệ May
C540204
A00, A01, D01, B00
200
7
Thiết kế thời trang
C510404
A00, A01, D01
100
8
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
C510201
A00, A01, D01
150
9
Công nghệ kỹ thuật ô tô
C510205
A00, A01, D01
100
10 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
C510203
A00, A01, D01
100
11 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
C510301
A00, A01, D01
150
12 Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông
C510302
A00, A01, D01
50
13 Công nghệ kỹ thuật nhiệt (điện lạnh và điều
100
C510206
A00, A01, D01
hòa không khí)
14 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa C510303
A00, A01, D01
100
15 Công nghệ Thông tin
C480201
A00, A01, D01
100
16 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
C510406
A00, A01, D01, B00
50
Cộng
1500
II/ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN
1/ Hình thức xét tuyển:
- Thí sinh đăng ký xét tuyển theo kỳ thi THPT Quốc gia với mức điểm sàn xét tuyển là 12
điểm (Tính cả đối tượng ưu tiên và khu vực)
- Thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ THPT với mức điểm xét tuyển như sau:
(tổng điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển của 6 học kỳ THPT + điểm ưu tiên
khu vực và đối tượng) /3>= 5.5 điểm.
2/ Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước.
III/ THỜI GIAN XÉT TUYỂN: Từ ngày 25/9 đến ngày 15/10/2015
IV/ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:Thí sinh nộp trực tiếp tại Trường hoặc gửi qua đường Bưu
điện (chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam
Định, xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).
* Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy, sinh viên thi liên thông lên Đại học chính quy
theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
* Các ngành thuộc khối kỹ thuật, Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.
16. TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI
Hội đồng tuyển sinh nhà trường thông báo mức điểm chuẩn nhận hồ sơ xét tuyển cao đẳng hệ
chính quy – Đợt 4 năm 2015 như sau:
1.
Phương án xét tuyển
Nhà trường sử dụng hai phương án xét tuyển sau:
Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia
Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT
2.
Tiêu chí xét tuyển:
2.1.
Đối với xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia: tổng điểm thi của 3
môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển đạt 12,0 trở lên.
2.2.
Đối với xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT:
Kết quả rèn luyện đạo đức lớp 12 đạt từ Khá trở lên;

Tổng điểm tổng kết năm lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 16,5
điểm trở lên.
Mức điểm trên áp dụng cho tất cả các ngành. Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực thực hiện
theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3.
Chỉ tiêu tuyển sinh:
3.1.
Chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia chiếm 60% tổng chỉ
tiêu của ngành và được phân theo nhóm các tổ hợp xét tuyển như sau:
Nhóm 1, gồm các tổ hợp Toán-Lý-Hóa; Toán-Lý-Tiếng Anh; Toán-Văn-Tiếng Anh:
55% chỉ tiêu
Nhóm 2, gồm tổ hợp môn Toán-Hóa-Tiếng Anh: 5% chỉ tiêu
3.2.
Chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT: 40% tổng chỉ tiêu của ngành.
3.3.
Các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh: 390 chỉ tiêu
STT

Ngành học

Mã
ngành

Môn xét tuyển

(Thí sinh chọn một trong các tổ
hợp môn để đăng ký xét tuyển)
1. Toán, Lý, Hóa (A)
2. Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)
C480201
3. Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D1)
4. Toán, Hóa, Tiếng Anh
1. Toán, Lý, Hóa (A)
2. Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)
C510203
3. Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D1)
4. Toán, Hóa, Tiếng Anh

Chỉ
tiêu

1

Công nghệ thông tin

2

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

3

Công nghệ kỹ thuật nhiệt
(Gồm các chuyên ngành:
- Máy lạnh và điều hòa không
khí
- Hệ thống lạnh bảo quản)

1. Toán, Lý, Hóa (A)
2. Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)
C510206
3. Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D1)
4. Toán, Hóa, Tiếng Anh

35

Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử

1. Toán, Lý, Hóa (A)
2. Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)
C510301
3. Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D1)
4. Toán, Hóa, Tiếng Anh

90

1. Toán, Lý, Hóa (A)
2. Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)
C510302
3. Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D1)
4. Toán, Hóa, Tiếng Anh

80

1. Toán, Lý, Hóa (A)
2. Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)
C510303
3. Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D1)
4. Toán, Hóa, Tiếng Anh

70

4

5

6

Công nghệ kỹ thuật điện tử,
truyền thông
(Gồm các chuyên ngành:
- Điện tử, viễn thông
- Công nghệ truyền thông
- Quản lý thông tin và kinh tế)
Công nghệ kỹ thuật điều
khiển và tự động hóa

25

90

4.
Thời gian xét tuyển đợt 4:
4.1.
Thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 4 có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực
tiếp tại Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội từ ngày 25/9/2015 đến hết ngày
15/10/2015 (căn cứ theo dấu bưu điện).
a)
Đối với thí sinh xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia:
Hồ sơ xét tuyển gồm:

Phiếu ĐKXT (theo mẫu 1 – có thể tải tại địa chỉ: www.dtdl.edu.vn ) có ghi rõ đợt xét
tuyển, cho phép thí sinh đăng ký tối đa 4 ngành của trường cho mỗi đợt xét tuyển. Các nguyện
vọng này được xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4;
Giấy chứng nhận kết quả thi tương ứng với đợt xét tuyển (nguyện vọng bổ sung);
Một phong bì đã dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc của thí sinh để trường
thông báo kết quả xét tuyển.
Lưu ý:
Trong thời gian của đợt xét tuyển, sau khi đã nộp hồ sơ ĐKXT vào trường, thí sinh
không được thay đổi nguyện vọng và không được rút hồ sơ để chuyển sang trường khác.
Thí sinh sử dụng số mã vạch của mỗi Giấy chứng nhận kết quả thi để ĐKXT vào
trường; hồ sơ ĐKXT theo một trong các phương thức sau:
+ Nộp qua sở GDĐT hoặc trường THPT do sở GDĐT quy định.
+ Qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh.
+ Nộp trực tiếp tại trường
b)
Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập THPT:
Hồ sơ xét tuyển gồm:
Phiếu ĐKXT (theo mẫu số 2 - có thể tải tại địa chỉ: www.dtdl.edu.vn);
Bản sao công chứng học bạ THPT;
Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
(đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2015);
Một phong bì đã dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc của thí sinh để trường
thông báo kết quả xét tuyển.
Các giấy tờ xác nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).
4.2.
Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.
4.3.
Địa chỉ nhận hồ sơ xét tuyển: Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà
Nội, đường Nguyễn Văn Huyên (kéo dài), phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện
thoại tư vấn tuyển sinh: 0975 363 566, 04.3 834 9644.
Nhà trường sẽ công bố danh sách trúng tuyển và thời gian nhập học ngay sau khi kết thúc
đợt xét tuyển.
17. TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI MIỀN TRUNG
1. Chỉ tiêu: 450 sinh viên
2. Ngành đào tạo và tổ hợp môn xét tuyển:
Tổ hợp môn xét tuyển Tổ hợp môn xét tuyển
Mã
TT
Ngành học
theo kết quả học tập 3 theo kết kết quả kỳ thi
ngành
năm THPT
THPT quốc gia
Công nghệ kỹ thuật giao
thông
Chuyên ngành:
1
C510104 - A00 (Toán + Vật lý + - A00 (Toán + Vật lý +
- Xây dựng cầu đường bộ
Hóa học);
Hóa học);
- Quản lý XD công trình
- A01 (Toán + Vật lý + - A01 (Toán + Vật lý +
giao thông
Tiếng anh);
Tiếng anh);
Công nghệ kỹ thuật xây
- D01 (Toán + Ngữ văn - D01 (Toán + Ngữ văn
dựng
+ Tiếng anh)
2
C510103 + Tiếng anh)
Chuyên ngành: XD dân
- C04 (Toán + Ngữ văn - C02 (Toán + Ngữ văn
dụng và công nghiệp
+ Địa lý)
+ Hóa học).
(Chung cho cả 3 ngành)
(Chung cho cả 5
Công nghệ kỹ thuật ô tô
ngành)
3 Chuyên ngành: Sửa chữa ô C510205
tô, máy xây dựng

Tổ hợp môn xét tuyển Tổ hợp môn xét tuyển
TT
Ngành học
theo kết quả học tập 3 theo kết kết quả kỳ thi
năm THPT
THPT quốc gia
- A00 (Toán + Vật lý +
Quản lý xây dựng
4 Chuyên ngành: Kinh tế xây C580302 Hóa học);
- A01 (Toán + Vật lý +
dựng giao thông
Tiếng anh);
- D01 (Toán + Ngữ văn
Kế toán
+ Tiếng anh)
Chuyên ngành:
5
C340301 - C00 (Ngữ văn + Lịch
- Kế toán doanh nghiệp
sử + Địa lý).
- Kế toán - Kiểm toán
(Chung cho cả 2 ngành)
3. Phương thức xét tuyển:
- Phương thức 1: Xét tuyển đối với thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, có tổng
điểm thi (bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) của tổ hợp môn (như bảng trên) đạt 12
điểm trở lên, 50% chỉ tiêu cho tất cả các ngành.
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập cả 3 năm học THPT của học sinh đã tốt nghiệp
THPT (kể cả học sinh đã tốt nghiệp THPT từ 2014 về trước), 50% chỉ tiêu cho tất cả các ngành, tổ
hợp các môn xét tuyển như bảng trên. Cơ sở xét tuyển: Học bạ THPT hoặc THBT.
4. Hồ sơ xét tuyển gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển;
- 01 bản sao Học bạ THPT (có công chứng) hoặc 01 Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm
2015 (bản gốc)
- 01 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, điện thoại của người nhận.
- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/ hồ sơ.
5. Thời gian nhận hồ sơ:
- Đợt 1: Từ ngày 25/9/2015 đến ngày 09/10/2015 (Xét tuyển ngày 10/10/2015)
- Đợt 2: Từ ngày 10/10/2015 đến ngày 30/10/2015 (Xét tuyển ngày 01/11/2015)
6. HỒ SƠ CÁC HỆ TRÊN NỘP TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG HOẶC CHUYỂN PHÁT
NHANH QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN THEO ĐỊA CHỈ: Ban tuyển sinh – Trường Cao
đẳng GTVT miền Trung
(Xã Nghi Liên – Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An)
Số ĐT: (038)3852.810 - (038)3851.270. Di động: 0975.53.53.99; 0943.038.100.
Website:www.gtvtmt.edu.vn
Mã
ngành

18. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG NAI:
Ký hiệu trường: CYD.
Mã tổ hợp xét tuyển: Trường xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3 cao đẳng hệ chính quy
năm 2015 gồm tổ hợp các môn Toán-Hóa-Sinh (B00), Toán – Hóa – Lý (A00), Toán – Văn –
Anh (A01)
Ngành dự tuyển:
1. Ngành Hộ Sinh:
– Mã ngành 720502
– Chỉ tiêu 030
2. Ngành Vật Lý Trị Liệu – PHCN:
– Mã ngành 720333
– Chỉ tiêu 020
3. Ngành Xét Nghiệm Y Học:
– Mã ngành 720332
– Chỉ tiêu 020
4. Ngành Điều Dưỡng :
_ Mã ngành 720501
_Chỉ tiêu 050
Hình thức xét tuyển :
Mức điểm: nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NVBS đợt 3 khu vực 3: 12,0 điểm (Mức
điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho các ngành Hộ
Sinh, Vật lý Trị liệu Phục hồi Chức năng, Xét nghiệm Y Học và ngành Điều Dưỡng Khối B
12,25 điểm, Khối AD 13,25 điểm

Nguồn tuyển: Thi sinh đã dự thi THPT cụm quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại
các tổ hợp môn: Toán –Hóa – Sinh (B00), Toán – Hóa – Lý (A00), Toán – Văn – Anh (A01),
có hộ khẩu Đồng Nai và các tỉnh.
Thủ tục: Thí sinh gửi bộ hồ sơ gồm:
1.
Phiếu đăng ký xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển, được đăng ký 4 ngành cho mỗi đợt
xét tuyển, các nguyện vọng được xếp thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Mỗi nguyện vọng cần chỉ rõ
ngành đăng ký xét tuyển và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển (theo mẫu quy định tại Phụ lục
III); (có thể tải tại trang web http://cyd.edu.vn/tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh/1110-mauphieu-dang-ky-xet-tuyen.html)
2.
Một giấy chứng nhận kết quả thi THPT cụm quốc gia năm 2015 dùng xét NVBS (bản
gốc) có chữ ký và dấu đỏ của trường tổ chức thi.
3.
Một phong bì dán tem 3.000đ, có ghi họ tên thí sinh - địa chỉ - số điện thoại nơi người
nhận để trường liên lạc.
Lệ phí xét tuyển:
30.000 đồng.
Chú ý:
Tất cả hồ sơ trên gửi qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại
trường ( Khu phố 9 phường Tân Biên thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai).
Thời hạn: Từ ngày 25/9/2015 đến ngày 15/10/2015, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, sáng
từ 7g30 đến 11g và chiều từ 13g15 đến 16g30. Thí sinh theo dõi trang web thường xuyên
danh sách thí sinh dự tuyển được cập nhật.
Ngày công bố điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển: 18/10/2015.
Thời gian nhập học ngày 19/10/2015.
Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Đào tạo (Điện thoại 0612.211.154).
Số điện thoại đường dây nóng tuyển sinh 090.8009103
19. TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
I-Theo phương thức: Xét kết quả kỳ thi THPT Quốc gia:
Tổ hợp môn xét tuyển
theo kết quả thi THPT
Điểm xét tuyển
Mã
Chỉ
Ngành
Quốc gia
dự kiến (cho tất
ngành
tiêu
(quy định thứ tự:
cả tổ hợp môn)
môn 1, môn 2, môn 3)
Công nghệ kỹ thuật
C510301
507
điện, điện tử
Công nghệ kỹ thuật điện
Toán, Lý, Hóa
C510302
50
tử, truyền thông
Toán, Lý, Anh văn
12
Tin học ứng dụng
C480202
25
Toán, Văn, Anh văn
Toán, Hoá, Anh văn
Kế toán
C340301
25
Tài chính -Ngân hàng
C340201
25
Quản trị kinh doanh
C340101
25
Điều kiện đối với thí sinh xét tuyển
- Đã tốt nghiệp trung học (trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp
nghề);
- Dự thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại cụm thi do các trường đại học tổ chức và
đã đăng ký sử dụng kết quả thi để xét tuyển đại học, cao đẳng.
- Tổng điểm các môn thi của tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ
12 điểm trở lên.
-Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng đúng theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (sử dụng mẫu đính kèm thông báo này)

- Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015(dùng để xét tuyển
nguyện vọng bổ sung);
- Một bì thư đã dán tem và ghi địa chỉ của thí sinh (để nhận giấy triệu tập trúng tuyển)
- Lệ phí: 30.000 đồng.
Địa điểm nộp hồ sơ xét tuyển:
Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển 1 trong 3 cách:
- Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, địa chỉ: số
04 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
- Nộp tại Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc các Trường THPT do các Sở quy định;
- Gửi qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm, chuyển phát nhanh theo địa chỉ
trên (cần hỏi nhân viên bưu điện cách thức gửi lệ phí xét tuyển)
Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: 25/9/2015 đến 15/10/2015
Thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 19/10/2015
Thời gian dự kiến nhập học: 23/10/2015
II-Theo phương thức: Xét theo học bạ THPT:

Ngành

Mã
ngành

Chỉ
tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển
theo kết quả năm học
lớp 12
(quy định thứ tự:
môn 1, môn 2, môn 3)

Điểm xét tuyển
dự kiến (cho tất
cả tổ hợp môn)

Công nghệ kỹ thuật
C510301
450
điện, điện tử
Công nghệ kỹ thuật điện
Toán, Lý, Hóa
C510302
50
tử, truyền thông
Toán, Lý, Anh văn
16.5
Tin học ứng dụng
C480202
25
Toán, Văn, Anh văn
Toán, Hoá, Anh văn
Kế toán
C340301
25
Tài chính -Ngân hàng
C340201
25
Quản trị kinh doanh
C340101
25
Điều kiện đối với thí sinh xét tuyển
- Đã tốt nghiệp trung học (trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp
nghề);
- Tổng điểm năm lớp 12 các môn của tổ hợp môn đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên
(nếu có) đạt từ 16.5 điểm trở lên và hạnh kiểm năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
-Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng đúng theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (có trên website cdmt.vn)
- Bản sao có công chứng học bạ THPT; Bản sao có công chứng bằng hoặc giấy chứng
nhận tốt nghiệp trung học tạm thời.
- Một bì thư đã dán tem và ghi địa chỉ của thí sinh (để nhận giấy triệu tập trúng tuyển)
- Lệ phí: 30.000 đồng.
Địa điểm nộp hồ sơ xét tuyển:
Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển 1 trong 2 cách:
- Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, địa chỉ: số
04 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
- Gửi qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm, chuyển phát nhanh theo địa chỉ
trên (cần hỏi nhân viên bưu điện cách thức gửi lệ phí xét tuyển)
Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: 25/9/2015 đến 15/10/2015
Thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 19/10/2015
Thời gian dự kiến nhập học: 23/10/2015

20. TRƯỜNG CAO ĐẲNG THÔNG TIN TP. HỒ CHÍ MINH (Mã trường: CDC)
Phương thức tuyển sinh: Năm 2015, Trường thực hiện 2 phương thức tuyển sinh như sau:
1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia (xét tuyển thí sinh đăng
ký dự thi ở cụm thi do trường đại học chủ trì). Với các tiêu chí sau:
- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT;
- Tiêu chí 2: Trường xét tuyển 3 môn thi THPT quốc gia theo tổ hợp 3 môn xét tuyển đạt
từ 12 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên);
=> Thời gian: từ 25/9/2015 đến ngày 15/11/2015
2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT. Với các tiêu chí sau:
- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
- Tiêu chí 2: Tổng điểm trung bình của tổ hợp xét tuyển ≥ 16,5 (chưa tính điểm ưu tiên);
- Tiêu chí 3: Kết quả xếp loại hạnh kiểm đạt loại khá trở lên.
=> Thời gian: từ 25/9/2015 đến ngày 15/10/2015
TÊN NGÀNH
Công nghệ thông tin
- Chuyên ngành Đồ họa ứng dụng đa phương
tiện
- Chuyên ngành Kỹ thuật thương mại điện tử

MÃ
NGÀNH

CHỈ
TIÊU

TỔ HỢP MÔN
XÉT TUYỂN

150
C480201

Truyền thông và mạng máy tính
Hệ thống thông tin
- Chuyên ngành Hệ thống thông tin
- Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm.
Công nghệ kỹ thuật, điện tử truyền thông

C480102

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

C510303

Công nghệ kỹ thuật máy tính

C510304

50

Quản trị kinh doanh
- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp
- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại
- Chuyên ngành Quản trị bưu chính viễn thông

C340101

100

100

C480104
C510302

150
75
75

- Toán, Lý, Hóa;
- Toán, Văn, Anh;
- Toán, Văn, Lý;
- Toán, Anh, Lý.

100
C340301
Kế toán
100
C340201
Tài chính – Ngân hàng
Ghi chú: Sau khi tốt nghiệp cao đẳng sinh viên được học liên thông lên các trường Đại học
Khoa học tự nhiên, Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Ngân
hàng, Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM,….
Để biết thêm thông tin chi tiết, phụ huynh và thí sinh vui lòng liên hệ tại:
Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp.HCM;
Số 12 Trịnh Đình Thảo, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM (gần công viên văn hoá
Đầm Sen);
Tel: (08) 3 8605 004; (08) 3 8605 003;Hotline: 0938861080;
Fax: 08 3 9733 537;
Website: www.itc.edu.vn; E-mail: ts@itc.edu.vn.

21. TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
1. Chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển:
Ngưỡng điểm nhận đăng kí
xét tuyển NV bổ sung
Theo
Tổng
Số
Mã
kết
Tên ngành
chỉ
Theo tổ hợp môn xét
TT
ngành
quả
tiêu
tuyển kỳ thi THPT
TBC
quốc gia
năm
lớp 12
250
1
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
C510103
5.5
1. Tổ hợp môn:
2
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C510301
150 - Toán; Văn; Tiếng Anh
5.5
3
Tin học ứng dụng
C480202
50
5.5
- Toán; Lý; Hóa
- Toán; Lý; Tiếng Anh
4
Công nghệ kỹ thuật Trắc địa
C515902
50
5.5
- Toán; Văn; Lý
5
Quản lý xây dựng
C580302
100
5.5
2. Điểm xét tuyển cho
6
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
C510101
50
5.5
các ngành >= 12 điểm
7

Công nghệ kỹ thuật môi trường

C510406

50

5.5

2. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: từ 25/9 đến 15/10/2015, công bố kết quả trúng tuyển
trước 19/10/2015.
3. Địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển: Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị - xã Yên
Thường, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Điện thoại: 04. 38770034
22. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG LÀO CAI
STT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

1.

Kế toán

C340301

Toán, Vật lý, Hóa học; Toán,
Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ
văn, Ngoại ngữ

2.

Nông lâm kết hợp

C100101

Toán, Vật lý, Hóa học; Toán,
Hóa học, Sinh học; Toán, Ngữ
văn, Ngoại ngữ

3.

Quản trị dịch vụ Du
lịch và Lữ hành

C340103

4.

Quản trị văn phòng

C340406

Toán, Vật lý, Hóa học; Toán,
Vật lý, Tiếng Anh; Ngữ văn,
Lịch sử, Địa lý;
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

Chỉ
tiêu

Điểm xét
tuyển

38

12,0

50

12,0

40

12,0

31

12,0

