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THÔNG BÁO  
Bổ sung ngành xét tuyển đại học chính quy - năm 2019 

 

Căn cứ Quyết định số 1046/QĐ-BGDĐT ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh 

đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, mã số 7580202; 

Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ 

Chí Minh thông báo bổ sung ngành xét tuyển đại học chính quy năm 2019 như sau: 

1/ Ngành bổ sung: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, mã ngành 7580202 

2/ Tổ hợp môn xét tuyển: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) 

3/ Phương thức, thời gian nhận đăng ký và chỉ tiêu xét tuyển: 

+ Phương thức xét Kết quả thi THPT quốc gia năm 2019  (chỉ tiêu: 35) 

Thí sinh bổ sung nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào phiếu ĐKXT trong giai 

đoạn điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng từ ngày 22/7/2019 đến 17 giờ 00 ngày 

31/7/2019. 

+ Phương thức xét tuyển Học bạ THPT (sử dụng điểm trung bình môn của năm 

lớp 10, 11, 12 theo tổ hợp môn xét tuyển)  (chỉ tiêu: 15) 

Điều kiện xét tuyển: Điểm trung bình từng môn theo tổ hợp xét tuyển của năm 

lớp 10, 11, 12 từ 6.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10). 

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày ra thông báo đến hết ngày 

05/7/2019, thí sinh nộp trực tiếp tại trường Đại học hoặc gửi qua đường bưu điện. 

 Nhà trường sẽ có thông báo riêng cho các đợt xét tuyển bổ sung (nếu có).  

4/ Phạm vi tuyển sinh trên cả nước. 

Thông tin liên hệ: 

Bộ phận Tuyển sinh - Phòng Đào tạo - Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM 

Địa chỉ: số 2, đường Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028 3512 6902 , 028 3512 8360 

Website: https://ut.edu.vn/   email: tuyensinh@ut.edu.vn  

Facebook: www.facebook.com/tuyensinhgtvt 

 

Nơi nhận: 
- Vụ GDĐH (b/cáo); 

- BGH; 

- HĐTS 2019; 

- Khoa CTGT; 

- Website; 

- Lưu: VT, PĐT. 
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