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BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

TRƯỜNG CĐ THỦY LỢI BẮC BỘ 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phủ lý, ngày 23 tháng 02 năm 2016 

 

ĐỀ ÁN  

TUYỂN SINH NĂM 2016 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO 

 (Kèm theo Công văn số:  29 /CĐTLBB - TS ngày 23 tháng 02 năm 2016) 

 

1. Mục đích của phương án tuyển sinh 

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giao quyền tự chủ cho các trường 

trong công tác tuyển sinh, Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ tổ chức tuyển sinh từ năm 2016 theo 

hình thức: Xét tuyển dựa trên kết quả thi của các thí sinh dự thi theo kỳ thi THPT Quốc gia do Bộ 

giáo dục và Đào tạo tổ chức và Xét tuyển dựa vào năng lực người học trong quá trình học tập ở phổ 

thông với mục đích: 

  + Đáp ứng mục tiêu đào tạo của từng ngành và phù hợp với điều kiện thực tiễn đối với các 

ngành đào tạo của Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ; 

  + Nhà trường chủ động trong công tác tuyển sinh và tạo thuận lợi cho thí sinh tham gia dự 

tuyển và học cao đẳng, đại học; 

  + Đảm bảo tính khách quan, công bằng, không phát sinh tiêu cực;  

 + Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực đội ngũ cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất hiện 

có của nhà trường theo chính sách xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước; 

  + Thực hiện từng bước phương thức tuyển sinh riêng theo tinh thần tự chủ và tự chịu trách 

nhiệm của trường.   

 + Tập trung đào tạo nhân lực có trình độ, bồi dưỡng phát triển phẩm chất, năng lực tự học, 

tự làm giầu tri thức, sáng tạo của người học. 

 + Thu hút người học trên cơ sở đánh giá tổng quát về năng lực kết hợp với kiến thức được 

tiếp thu từ giai đoạn đào tạo trước đó (THPT, Trung cấp). 

 + Thực hiện tốt và hiệu quả quyền tự chủ theo theo đường lối của Đảng, pháp luật của nhà 

nước. 

2. Nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh 

Tuyển theo đúng năng lực đào tạo, phù hợp với chỉ tiêu đã đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào 

tạo hàng năm. 

Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng nguồn tuyển, các thông tin về thủ tục trình tự thi 

và xét tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng và toàn xã hội. 

Minh bạch và rõ ràng điều kiện trúng tuyển. 
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Công nhận kết quả thi của thí sinh dự thi kỳ thi THPT Quốc gia do Bộ giáo dục và Đào tạo tổ 

chức có nguyện vọng đăng ký và theo học các chương trình đào tạo của nhà trường. 

Công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học 

chương trình đào tạo liên thông với từng người học và công bố công khai trước khi tổ chức đào tạo. 

Điểm trúng tuyển được xác định theo từng đợt, đảm bảo không chênh lệch lớn giữa hai đợt 

liền kề.  

Kết quả tuyển sinh sau các đợt được báo cáo ngay về Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Thời gian tuyển sinh và phương thức đăng ký 

a) Xét tuyển theo kết quả học tập THPT 

* Thời gian: Trường tổ chức tuyển sinh 4 đợt 

 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. 

 * Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm: 

- Phiếu đăng ký (Theo mẫu của trường) 

 - Học bạ THPT (bản sao có chứng thực); 

 - Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao có chứng thực); - Nộp khi được cấp. 

 - Các loại giấy tờ ưu tiên; 

 - 02 ảnh chụp kiểu chứng minh thư cỡ 4x6 cm có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của 

thí sinh ở mặt sau; 

 - 01 phong bì có dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc. 

 * Phương thức đăng ký:  

 Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại trụ sở chính của trường hoặc gửi qua đường bưu điện từ ngày 

01 tháng 01 đến hết ngày 10 tháng 11 hàng năm, theo địa chỉ: Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ 

- Km2 - Đường Trần Thị Phúc - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam 

b) Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc giá:  

* Thời gian: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 * Hồ sơ nộp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 * Phương thức đăng ký: Theo hình thức trực tuyến, bằng đường bưu điện hoặc các phương 

thức khác quy định tại Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hiện hành.  

 Địa chỉ gửi đăng ký: Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ - Km2 - Đường Trần Thị Phúc - 

TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam 

4. Phương thức tuyển sinh: 
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Từ năm 2016, Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ lựa chọn và quyết định 2 phương thức tuyển 

sinh đào tạo cao đẳng chính quy và liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng hệ chính 

quy: 

PA1: Xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 

khoảng 25% tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao. 

PA 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT khoảng 75 % tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao. 

4.1. Tiêu chí xét tuyển 

4.1.1. Hệ cao đẳng (chính quy):  

PA 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. 

Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ dành 25% tổng chỉ tiêu được giao để xét tuyển theo kết 

quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Căn cứ xét tuyển dựa trên Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao 

đẳng hiện hành. 

STT Ngành đào tạo Mã ngành Xét tuyển Khối xét tuyển 

1 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 51510102 x A, A1, D 

2 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 51510103 x A, A1, D 

3 Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước 51510405 x A, A1, D 

4 Quản lý đất đai 51850103 x A, A1, B, D 

5 Công nghệ kỹ thuật trắc địa 51515902 x A, A1, B, D 

6 Kế toán 51340301 x A, A1, D 

Ghi chú: Tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển bao gồm: Khối A: Toán, lý, hóa; Khối 

A1: Toán, lý, ngoại ngữ; Khối B: Toán, hóa, sinh; Khối D: Toán, văn, ngoại ngữ 

PA 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT: 

Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa vào hệ thống 

tiêu chuẩn đánh giá năng lực toàn diện của thí sinh trong quá trình học tập và rèn luyện trong giai 

đoạn Trung học phổ thông, và kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT). Việc xét 

tuyển được thực hiện như sau: 

Đối tượng tuyển: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo 

dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên. 

Tiêu chí xét tuyển: Đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao 

đẳng hiện hành. 

Phương pháp xét tuyển: 
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Bước 1: Căn cứ xét tuyển 

 - Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được giao. 

 - Căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển. 

 - Kết quả điểm bình quân 3 năm học chương trình THPT hoặc điểm trung bình các môn học 

lớp 12 theo khối xét tuyển ở PA1. 

Bước 2: Tính điểm xét tuyển như sau (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) 

ĐXT  = ĐTB   +  ĐƯT/3 

Hoặc ĐXT  = ĐTK  +  ĐƯT/3 

Trong đó : ĐXT : Điểm xét tuyển 

ĐTB : Điểm trung bình 3 năm học lớp 10, 11 và 12.  

ĐTK : Điểm bình quân 3 môn học lớp 12 theo khối xét tuyển.   

ĐƯT : Là điểm ưu tiên theo khu vực và theo nhóm đối tượng được xác định 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Bước 3: Xác định người trúng tuyển:  

 Việc xác định thí sinh trúng tuyển được căn cứ theo kết quả điểm bình quân 3 năm học 

THPT hoặc điểm trung bình các môn học lớp 12 theo khối xét tuyển ở PA1. Sau khi cộng điểm ưu 

tiên đối tượng và ưu tiên khu vực sẽ xét điểm từ cao đến thấp, cho đến khi đủ chỉ tiêu (không quá 

75% tổng chỉ tiêu được giao).  

Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh:  

 a/ Đối tượng xét tuyển phiếu báo điểm thi tốt nghiệp THPT: Chế độ ưu tiên thực hiện theo 

quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. 

 b/ Đối tượng xét tuyển theo học bạ: Chế độ ưu tiên thực hiện theo quy định của Quy chế 

tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. 

4.1.2. Liên thông (cao đẳng )  

Tuyển sinh hệ cao đẳng liên thông thực hiện theo thống tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 

tháng 12 năm 2012 của Bộ GD&ĐT về việc quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học 

và 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi một số điều của 

Quy định đào tạo trình độ Cao đẳng, Đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT 

ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4.2. Sự phù hợp của phương thức tuyển sinh đối với đặc thù các ngành đào tạo của trường và 

với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành 

 Các ngành trường đang đào tạo được phân thành 02 nhóm: 

+ “Nhóm 01” các ngành kỹ thuật gồm: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước, Quản lý đất đai, Công nghệ kỹ thuật trắc 

địa. 
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+ “Nhóm 02” ngành Kế toán 

Những nhóm ngành trên được xét trên cơ sở các tiêu chí đã xác định ở mục “4.1 “ Trong các 

tiêu chí đó Trường coi trọng việc đánh giá kết quả học tập trong toàn bộ các năm học ở THPT và 

các môn theo khối xét tuyển ở năm lớp 12. Trong trường hợp thí sinh có số điểm bằng nhau trường 

xét thêm kết quả kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán. 

4.3. Các yếu tố đảm bảo chât lượng, sự công bằng của phương thức  tuyển sinh đề xuất 

Từ năm 2016 Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ kính trình Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 

phép tuyển sinh theo hình thức tự chủ. Để đảm bảo chất lượng nguồn tuyển, trường chú trọng vào 

các yếu tố: 

- Đánh giá và coi trọng toàn bộ quá trình học tập của người học ở giai đoạn THPT. 

- Sử dụng kết quả đánh giá kỳ thi Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 

4.4. Thuận lợi, khó khăn của nhà trường và học sinh khi triển khai phương thức tuyển sinh 

4.4.1. Thuận lợi, khó khăn của nhà trường 

Khi thực hiện đề án tuyển sinh riêng, Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ có các lợi thế, 

trong đó nổi bật là: Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các trường xây 

dựng đề án tuyển sinh theo hướng tự chủ. Sự quyết tâm cao của tập thể cán bộ, giảng viên nhà 

trường trong việc xây dựng và triển khai đề án. Sự ủng hộ của chính quyền và nhân dân Tỉnh, nơi 

trường đóng trụ sở chính. Cơ sở vật chất của nhà trường khang trang, đội ngũ cán bộ có đủ trình độ 

và kinh nghiệm lâu năm trong quản lý, giảng dạy.  

Bên cạnh đó, khi triển khai đề án nhà trường dự kiến sẽ gặp phải những khó khăn như: Xã 

hội sẽ khó có thể thích ứng với thay đổi trong phương thức tuyển sinh sau một thời gian dài gắn với 

thi “ba chung”. Điều này đòi hỏi nhà trường phải có nhiều biện pháp để cung cấp thông tin, giải 

thích và làm rõ về trình tự thủ tục tuyển sinh đến thí sinh và gia đình thí sinh. Việc tuyển sinh riêng 

khiến trường phải đầu tư một nguồn lực lớn về tài chính phục vụ cho công tác chuẩn bị và tổ chức 

thực hiện tuyển sinh. 

4.4.2 Thuận lợi và khó khăn của học sinh 

Việc đăng ký và dự tuyển vào trường thông qua phương thức tuyển sinh riêng giúp thí sinh 

có thêm cơ hội để được học ở bậc cao hơn. Thời gian tuyển được ấn định vào hai lần trong năm, 

giúp các em có thêm thời gian để củng cố lại kiến thức. Việc đánh giá toàn diện dựa trên các tiêu 

chí đã được ghi nhận ở giai đoạn THPT giúp các em phát huy được thế mạnh về năng lực bản thân.  

Những khó khăn cơ bản khi đăng ký vào trường thí sinh có thể gặp phải là tiêu chí xét tuyển 

của trường. Trường xét tiêu chí tổng hợp về năng lực, bản thân thí sinh muốn trúng tuyển phải đáp 

ứng đủ kiến thức về tất cả các lĩnh vực tự nhiên và xã hội. Bên cạnh đó việc đánh giá quá trình học 

tập đòi hỏi người học phải thực sự tích lũy kiến thức từ giai đoạn THPT hoặc trung cấp.  
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4.5. Điều kiện nguồn lực để thực hiện phương thức tuyển sinh  

Về nguồn nhân lực và cơ sở vật chất để thực hiện phương án tuyển sinh. 

a. Về con người 

Đội ngũ giảng viên của Nhà trường hiện nay có 84 GV và 1 GVC, trong đó 01 TS, 05 NCS, 

44 Thạc sĩ, 12 học viên cao học, 22 Cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp đại học (có phụ lục). Giảng viên nhà 

trường có nhiều năm giảng dạy và đánh giá năng lực học của sinh viên. Trong đó nhiều thầy cô trực 

tiếp tham gia xây dựng chương trình đào tạo, đề cương chi tiết các ngành của nhà trường. Đội ngũ 

cán bộ, giảng viên phục vụ các khâu của công tác tuyển sinh đủ về số lượng, đảm bảo về trình độ, 

năng lực. 

b. Cơ sở vật chất:   

Nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất để thực hiện công tác tuyển sinh: 

- Có đủ máy móc, thiết bị, phần mềm xử lý hồ sơ, số liệu … liên quan đến tuyển sinh; 

- Có đầy đủ các phòng chức năng  để tổ chức tuyển sinh như: Phòng Tuyển sinh, các đơn vị 

phối hợp như Phòng đào tạo, phòng công tác sinh viên, Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng 

giáo dục, Phòng quản trị… 

c. Về tài chính:  

Nhà trường sử dụng nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu học phí cùng 

với các hoạt động dịch vụ có thu khác.  

5. Lệ phí tuyển sinh: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước 

6. Tổ chức thực hiện 

Công tác tuyển sinh hàng năm do Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) trực tiếp thực hiện. Hiệu 

trưởng ra quyết định thành lập HĐTS để điều hành các công việc liên quan. 

6.1 Thành phần HĐTS trường gồm có 

- Chủ tịch: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền. 

- Phó chủ tịch: Phó Hiệu trưởng. 

- Ủy viên thường trực: Trưởng hoặc Phó Trưởng phòng Đào tạo, KH và HTQT. 

- Các ủy viên: Gồm Trưởng, Phó các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm có liên quan. 

Những người có người thân (vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột) là thí sinh dự thi và xét tuyển 

Đại học, Cao đẳng trong năm đó không được tham gia HĐTS trường. 

6.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐTS trường. 

HĐTS trường đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của Bộ GD&ĐT. 

HĐTS trường có nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức thực hiện các khâu:Cung cấp thông tin tuyển 

sinh, xét hồ sơ và triệu tập thí sinh trúng tuyển; giải quyết thắc mắc và khiếu nại (nếu có) liên quan 



7 

 

đến công tác tuyển sinh; thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh, lệ phí xét tuyển; tổng kết đợt tuyển sinh 

báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6.3 Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐTS trường. 

Phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hàng năm. 

Quyết định và chịu trách nhiệm toàn bộ các mặt công tác liên quan đến tuyển sinh. 

Báo cáo kịp thời với Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh của nhà trường. 

Ra quyết định thành lập bộ máy giúp việc cho HĐTS trường gồm: Ban Thư ký, Ban Thanh 

tra, Ban Cơ sở vật chất - Tài chính. Các Ban này chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch HĐTS nhà 

trường. 

Phó chủ tịch HĐTS trường giúp Chủ tịch HĐTS thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch HĐTS 

phân công và thay mặt Chủ tịch HĐTS giải quyết công việc khi Chu tịch HĐTS ủy quyền. 

6.4 Nội dung công việc phục vụ cho việc tuyển sinh  

STT Nội dung công việc ĐV thực hiện 

Thời 

gian 

Đợt 1 

Thời 

gian 

Đợt 2 

Thời 

gian 

Đợt 3 

Thời 

gian 

Đợt 4 

1 Đăng ký chỉ tiêu Phòng Đào tạo Tháng 12 

2 Thành lập HĐTS,  Ban giám hiệu Tháng 01 

3 
Xây dựng kế hoạch 

tuyển sinh 

Thường trực HĐTS, 

Ban thư ký TS 
Tháng 01 

4 
Chỉ đạo toàn bộ quá 

trình tuyển sinh 
Hội đồng tuyển sinh 

Toàn bộ các khâu cho đến kết thúc 

đợt tuyển sinh 

5 
Tuyên truyền về công 

tác tuyển sinh 

Ban Thư ký tuyển 

sinh 
Liên tục trong năm 

6 Thu hồ sơ 
Ban Thư ký tuyển 

sinh 

01/01 

15/4  

01/5 

15/8 

01/9 

20/9  

01/10 

10/11  

7 Xét hồ sơ 
Ban Thư ký tuyển 

sinh 

15/4 

20/4  

15/8 

20/8 

20/9 

25/9  

10/11 

15/11  

8 
Công bố kết quả tuyển 

sinh 
Hội đồng tuyển sinh 

Trước 

25/4  

Trước 

25/8  

Trước 

25/9  

Trước 

20/11 

9 Nhập học Hội đồng tuyển sinh 
Trước 

30/4  

Trước 

30/8  

Trước 

30/9  

Trước 

25/11 

10 

Báo cáo kết quả tuyển 

sinh tới Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Hội đồng tuyển sinh Trước 30/11 
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7. Lộ trình thực hiện đề án:  

 Đề án tự chủ tuyển sinh Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

nếu được Bộ phê chuẩn sẽ bắt đầu được thực hiện ngay từ năm 2016. 

8. Cam kết của nhà trường và trách nhiệm giải trình 

Nhà trường cam kết với xã hội, với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện nghiêm túc kỳ tuyển 

sinh theo đúng quy định của Pháp luật, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

- Tổ chức tuyển sinh theo đúng Quy chế và dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát của Bộ 

GD&ĐT. 

- Thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh. 

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho các thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển, đảm bảo 

nghiêm túc, công bằng, khách quan và chống mọi hiện tượng tiêu cực. 

- Công bố rộng rãi, công khai các thông tin về hoạt động tuyển sinh của trường để xã hội, phụ 

huynh và thí sinh theo dõi, giám sát. 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời. Kết thúc kỳ tuyển sinh hàng năm, Trường tiến 

hành tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ GD&ĐT. 

- Xử lí nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật các hiện tượng tiêu cực, hành vi vi phạm Quy 

chế. 
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BỘ NÔNG NGHIỆP &PTNT 

TRƯỜNG CĐ THỦY LỢI BẮC BỘ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 
ĐỢT XÉT TUYỂN:..................... 

 

Kính gửi : Hội đồng Tuyển sinh Trường Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ 
 

* Họ tên thí sinh:………………………… ……………..........Nam            Nữ  

* Ngày, tháng, năm sinh:………………………Nơi sinh:…………………………………...................... 

* Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………….................................. 

* Thuộc đối tượng:………………………… Khu vực:…………..……………………………... 

* Đăng ký xét tuyển cao đẳng chính quy (Chọn đăng ký theo một trong 2 phương thức sau): 

1. Theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016: Dành cho thí sinh có tổng điểm 3 môn theo khối xét 

tuyển  điểm sàn (kể cả điểm ưu tiên) 

Đăng ký xét tuyển vào học ngành: (đánh số thứ tự ưu tiên lựa chọn từ 1 đến 4 ngành đăng ký xét tuyển 

vào ô vuông tương ứng và khoanh tròn vào khối xét tuyển) 

NGÀNH ĐĂNG KÝ HỌC KHỐI XÉT TUYỂN 

1. Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Thiết kế công trình)       A, A1, D 

2. Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Thi công công trình) A, A1, D 

3. Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước (Thủy nông) A, A1, D 

4. Công nghệ kỹ thuật trắc địa (Trắc địa công trình) A, A1, B, D 

5. Kế toán A, A1, D 

6. Quản lý đất đai (Địa chính) A, A1, B, D 

Kết quả thi môn: Toán.........; Lý........ ; Hóa ........; Ngữ văn.........; Ngoại ngữ .........; Sinh ............. 

2. Theo đề án tuyển sinh tự chủ của trường: Dành cho thí sinh có nguyện vọng xét tuyển theo kết 

quả học tập ở THPT (Lựa chọn xét tuyển theo 1 trong 2 tiêu chí sau) 

2.1. Điểm trung bình chung các môn học của 3 năm THPT: 

Lớp 10: .............; Lớp 11: ..............;  Lớp 12: .................  

Thí sinh đăng ký ngành học theo bảng dưới (không đăng ký khối xét tuyển) 

2.2. Điểm trung bình của các môn năm học lớp 12 (trong học bạ): 

Toán........ ...; Lý......... ; Hóa .........; Ngữ văn..........; Ngoại ngữ ..........; Sinh .............. 

Đăng ký xét tuyển vào học ngành: (đánh số thứ tự ưu tiên lựa chọn từ 1 đến 4 ngành đăng ký xét tuyển 

vào ô vuông tương ứng và khoanh tròn vào khối xét tuyển) 

NGÀNH ĐĂNG KÝ HỌC KHỐI XÉT TUYỂN 

1. Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Thiết kế công trình)       A, A1, D 

2. Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Thi công công trình) A, A1, D 

3. Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước (Thủy nông) A, A1, D 

4. Công nghệ kỹ thuật trắc địa (Trắc địa công trình) A, A1, B, D 

5. Kế toán A, A1, D 

6. Quản lý đất đai (Địa chính) A, A1, B, D 

Địa chỉ gửi giấy báo kết quả xét tuyển: Người nhận …………….............; Điện thoại ................................. 

Số nhà………....; Đường (thôn/ bản).....................................; Xã (phường/thị trấn)...................................... 

Huyện (Quận).....................................; Tỉnh (Thành phố)............................................................................. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật.  

 ................., ngày……tháng……năm 2016 
 

Ghi chú: 

Nhận hồ sơ từ 01/3 đến 15/11. 

Có thể nộp trực tiếp tại Văn Phòng Tuyển Sinh của Trường hoặc gửi qua đường Bưu điện 

theo địa chỉ sau: Phòng tuyển sinh - Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ - Thành phố Phủ 

Lý - Tỉnh Hà Nam 

Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Để biết thêm thông tin xem trên Website: http://www.caodangthuyloibacbo.edu.vn  

hoặc liên hệ điện thoại: 03513.840246 - Email:cdtlbb@gmail.com 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.caodangthuyloibacbo.edu.vn/
mailto:cdtlbb@gmail.com
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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TRƯỜNG CĐ THỦY LỢI BẮC BỘ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                           Phủ lý, ngày 23 tháng 02 năm 2016 

THÔNG TIN TUYỂN SINH 

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 
 

Số 

TT 

Tên trường 

Ngành học 

Ký hiệu 

trường 

Mã ngành  

đào tạo 

Khối thi, Xét 

tuyển 

Chỉ tiêu 

(Dự kiến) 
Ghi chú 

 Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ  CTL    - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong 

cả nước  

-  - Phương thức TS: 2 phương thức 

 + Trường dựa vào kết quả kỳ thi 

THPT quốc gia (25% tổng chỉ tiêu. 

Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển 

theo phiếu báo điểm kết quả thi 

THPT)  

  + Kết quả THPT: 75% tổng chỉ 

tiêu (theo đề án tự chủ tuyển sinh 

của trường).  

 Địa chỉ:  Thành Phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam 

SĐT: 03513.840.246 

Fax: 03513.840.246 

Website: www.caodangthuyloibacbo.edu.vn 

   

 Các ngành đào tạo cao đẳng    

1.1 Cao đẳng chính quy :          

- Công nghệ kỹ thuật  công trình XD 

- Công nghệ  xây dựng  

- Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước 

- Công nghệ kỹ thuật trắc địa 

- Quản lý đất đai 

- Kế toán  

 

51510102 

51510103 

51510405 

51515902 

51850103 

51340301 

 

A, A1,D 

A, A1,D 

A, A1,D 

A, A1,B,D 

A, A1,B,D 

A, A1,D 

300 

100 

50 

60 

30 

30 

30 

  1.2 Liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp 

lên cao đẳng hệ chính quy 

    Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng  

  

 

51510102 

 

 

A, A1, D 

50 

 

50 

- Phương thức tuyển sinh: Trường 

tổ chức thi và xét tuyển theo quy 

chế hiện hành của Bộ GD&ĐT 

               

 

 

http://www.caodangthuyloi.edu.vn/

