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THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2016 

I. CAO ĐẲNG CHÍNH QUY  

TÊN NGÀNH 
KHỐI XÉT 

TUYỂN 

ĐIỀU KIỆN 

XÉT TUYỂN 
PHƢƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỒ SƠ XÉT TUYỂN GỒM 

Công nghệ kỹ thuật công trình 

xây dựng (Thiết kế) 

A, A1, D 
Tốt nghiệp 

THPT 

1. Xét tuyển 25% chỉ tiêu theo kết quả thi 

THPT Quốc gia, thời gian xét tuyển theo 

quy định của Bộ GD&ĐT 

 + Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu 

của Bộ GD&ĐT 

 + Phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ liên 

hệ. 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng 

(Thi công) 

2. Xét tuyển 75% chỉ tiêu theo kết quả 

học tập THPT, thời gian xét tuyển: 

Đợt 1: Tháng 1,2,3,4; Nhập học tháng 4; 

Đợt 2: Tháng 5,6,7,8; Nhập học tháng 8; 

Đợt 3: Tháng 9; Nhập học tháng 9; 

Đợt 4: Tháng 10, 11; Nhập học tháng 11. 

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của 

trường. 

+ Học bạ THPT (Bản phô tô ) 

 + Phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ liên 

hệ. 
 

* Hồ sơ nộp trực tiếp tại trƣờng hoặc 

qua đƣờng bƣu điện. 

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên 

nước (Thủy nông) 

Kế toán 

Công nghệ kỹ thuật trắc địa 
A, A1,B, D 

Quản lý đất đai 

II. CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG CHÍNH QUY 

TÊN NGÀNH 
ĐỐI TƢỢNG  

DỰ THI 
MÔN THI HỒ SƠ DỰ THI THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ 

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 

(Thiết kế) 

Tốt nghiệp 

TCCN các 

ngành Xây 

dựng, Giao 

thông, Thủy 

lợi, v.v ... 

Toán, Sức bền, Thủy công 
- Phiếu đăng ký dự thi 

- Bằng tốt nghiệp TCCN. 

- Bảng điểm quá trình học 

TCCN. 

- Phong bì dán tem ghi rõ 

địa chỉ liên hệ. 

Nhận hồ sơ liên tục trong 

năm, tại trường hoặc gửi 

qua bưu điện. 

 Ôn và Thi tuyển (2 đợt) 

tháng 3 và tháng 8 hằng 

năm 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Thi công) Toán, Sức bền, Thi công 

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước 

(Thủy nông) 
Toán, Thủy lực, Thủy nông 

III. TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (TCCN) 

TÊN NGÀNH ĐỐI TƢỢNG XÉT TUYỂN HỒ SƠ XÉT TUYỂN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ 

Công trình thủy lợi - Tốt nghiệp THPT hoặc đã học hết lớp 

12 nhưng chưa tốt nghiệp THPT (thời 

gian học 2 năm); 

- Tốt nghiệp THCS (thời gian học 3 

năm. Sau khi học xong được dự thi tốt 

nghiệp THPT và Trung cấp chuyên 

nghiệp). 

- Phiếu đăng ký xét tuyển 

- Bản sao (phô tô) Học bạ và 

bằng tốt nghiệp lớp 9 hoặc 12 

- Phong bì dán tem ghi rõ địa 

chỉ liên hệ. 

Liên tục trong năm, trực tiếp tại 

trường hoặc gửi qua đường bưu 

điện. 

Quản lý thủy nông 

Công nghệ kỹ thuật trắc địa 

Quản lý đất đai 

Thủy lợi tổng hợp 

Kế toán 

Cấp thoát nước 

Điện công nghiệp và dân dụng 

Tin ứng dụng 

IV. CAO ĐẲNG NGHỀ (CĐN),  TRUNG CẤP NGHỀ (TCN) VÀ SƠ CẤP NGHỀ (SCN) 

TÊN NGHỀ ĐỐI TƢỢNG XÉT TUYỂN HỒ SƠ XÉT TUYỂN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ 

Cấp thoát nước 
- Cao đẳng nghề: Tốt nghiệp THPT  

- Trung cấp nghề: Tốt nghiệp từ THCS 

trở lên. Sau khi học xong được dự thi 

tốt nghiệp THPT và Trung cấp nghề 

- Sơ cấp nghề: thời gian đào tạo 03 

tháng 

+ Phiếu đăng ký xét tuyển 

+ Bản sao (phô tô) Học bạ 

và bằng tốt nghiệp lớp 9 

hoặc lớp 12 (đối với CĐN 

và TCN) 

+ Phong bì dán tem ghi rõ 

địa chỉ liên hệ. 

Liên tục trong năm, trực 

tiếp tại trường hoặc gửi qua 

đường bưu điện. 

Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy 

lợi 

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện 

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 

Quản lý khai thác công trình thủy lợi 

  Điện dân dụng 

  Điện công nghiệp 
 

Học sinh - Sinh viên các trình độ đào tạo I, II, III và IV sau khi tốt nghiệp được liên thông lên bậc học cao hơn theo quy định. 
 

V. ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC 

TÊN NGÀNH TRƢỜNG LIÊN KẾT MÔN THI Ghi chú 

Kỹ thuật công trình xây dựng 
Đại học thủy lợi 

Toán, Lý, Hóa 

Bán và nhận hồ sơ liên tục trong năm, 

tại trường hoặc gửi qua bưu điện 

Ôn và Thi tuyển (2 đợt) tháng 5 và 

tháng 10 hằng năm 

Quản lý xây dựng 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Đại học Giao thông vận tải 

VI. LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC 

TÊN NGÀNH TRƢỜNG LIÊN KẾT MÔN THI Ghi chú 

Kế toán tổng hợp 
Đại học Giao thông vận tải 

Toán, Lý, Hóa  

Bán và nhận hồ sơ liên tục trong năm. 

Ôn và Thi tuyển (2 đợt) tháng 5 và 

tháng 11 hằng năm 

Kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ 

Xây dựng công trình Thủy lợi - Thủy điện Đại học Xây dựng 
 

Địa chỉ: Trƣờng Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam.  

Điện thoại: 03513. 840246.  

Thông tin chi tiết xem tại: Website caodangthuyloibacbo.edu.vn.  

 

http://www.caodangthuyloibacbo.edu.vn/

