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TRƢỜNG CAO ĐẲNG THỦY LỢI BẮC BỘ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2015 

I. CAO ĐẲNG CHÍNH QUY  

TÊN NGÀNH 
KHỐI XÉT 

TUYỂN 
PHƢƠNG THỨC XÉT TUYỂN 

Từ năm 2015 trƣờng xét tuyển theo phƣơng án tự chủ 
HỒ SƠ XÉT TUYỂN GỒM 

Công nghệ kỹ thuật công trình xây 

dựng 

A, A1, D 

Phƣơng án 01: Xét tuyển 25% chỉ tiêu đối với thí sinh dự 

kỳ thi Quốc gia 
 + Giấy chứng nhận kết quả thi  

 + Phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ. 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng Phƣơng án 02: Xét tuyển 75% chỉ tiêu. Thí sinh đạt 1 trong 

2 tiêu chí: 

 + Tiêu chí 01: Kết quả điểm trung bình chung các môn học 

của 3 năm học trung học phổ thông đạt từ 5,5 trở lên. 

 + Tiêu chí 02: Điểm trung bình 3 môn học lớp 12 trong 

chương trình THPT, theo các khối xét tuyển đạt từ 5,5 trở lên. 

+ Học bạ THPT (Bản phô tô ) 

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của 

trường (tải xuống từ Website 

caodangthuyloibacbo.edu.vn ) 
 + Phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ. 

 

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước 

Kế toán 

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

Quản lý đất đai 

Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: Đến hết 15/11/2015 trực tiếp tại Phòng Đào tạo, KH & HTQT hoặc gửi về địa chỉ của trường. 

II. CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG 

a. Phương thức tuyển sinh 

         - Cao đẳng vừa làm vừa học: Trường tổ chức thi tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

         - Cao đẳng liên thông: Xét tuyển và thi tuyển theo quy định. 

b. Ngành đào tạo 

TÊN NGÀNH HỆ ĐÀO TẠO 
THỜI GIAN 

ĐÀO TẠO 
KHỐI THI, 

XÉT TUYỂN 

HỒ SƠ 

DỰ TUYỂN 
THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ 

Công nghệ kỹ thuật công trình xây 

dựng 

 Vừa làm vừa học 4 năm A Theo quy định 

của Bộ 

GD&ĐT. 

Bán và nhận hồ sơ liên tục trong năm. 

 Ôn và Thi tuyển (2 đợt) tháng 3 và tháng 

11/2015  

 Liên thông chính quy 1,5 năm A 

 Liên thông VLVH 2 năm A 

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 

các hệ chính quy, giáo dục thường 

xuyên (thời gian học 2 năm); 

- Tốt nghiệp THCS (thời gian học 3 

năm). 

+ Học bạ (phô tô) lớp 9 hoặc 

lớp 12 

+ Bằng tốt nghiệp (phô tô) 

+ Phong bì dán tem ghi rõ địa 

chỉ liên hệ. 

Đến hết 15/12/2015 trực tiếp  tại 

Phòng Đào tạo, KH&HTQT hoặc 

gửi bưu điện về địa chỉ của Trường. 

 

Quản lý thủy nông 

Công nghệ ký thuật trắc địa 

Quản lý đất đai 

Thủy lợi tổng hợp 

Kế toán 

Cấp thoát nước 

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 các hệ 

chính quy và giáo dục thường xuyên. (thời 

gian đào tạo 36 tháng) 

- Trung cấp nghề: Tốt nghiệp từ THCS trở 

lên hoặc đang học THPT. (thời gian đào tạo 

24 tháng đối với học sinh tốt nghiệp THPT; 

36 tháng đối với học sinh tốt nghiệp THCS) 

- Sơ cấp nghề: tốt nghiệp Tốt nghiệp 

THCS trở lên. (thời gian đào tạo 03 tháng) 

+ Học bạ (phô tô) lớp 9 

hoặc lớp 12  

+ Bằng tốt nghiệp (phô tô) 

+ Phong bì dán tem ghi rõ 

địa chỉ liên hệ. 

Liên tục trong năm tại Phòng 

Đào tạo, KH & HTQT của 

Trường hoặc gửi bưu điện về 

địa chỉ của Trường. Nhà 

trường sẽ gửi giấy nhập học 

liên tục trong năm. 

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 hệ trên 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. 

Ôn và Thi tuyển (2 đợt) tháng 3 và tháng 

10/2015 

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 3 và tháng 

11/2015 

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.                  

                                                                                                                                     HIỆU TRƢỞNG 

  

          

 

 

          

Vũ Văn Đoan 

Đã ký 

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

