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THÔNG BÁO  

Xét tuyển bổ sung (đợt 1) đại học chính quy năm 2019 

theo phương thức xét tuyển học bạ THPT 
 

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 của trường Đại học Giao 

thông vận tải TP. HCM và Quyết định số 379/QĐ-ĐHGTVT-HĐTS ngày 09/7/2019 của 

Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM về Phê duyệt 

điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2019 theo phương thức xét tuyển học bạ THPT, 

Hội đồng tuyển sinh Trường thông báo xét tuyển bổ sung (đợt 1) đại học chính quy 

năm 2019 theo 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) chi tiết như sau:  

1. Ngành, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển 

STT Ngành Mã ngành 
Chỉ  

tiêu 

Tổ hợp 

xét tuyển 

I Chương trình đào tạo đại trà 

1 Kỹ thuật tàu thuỷ 
(Chuyên ngành: Thiết kế thân tàu thuỷ, Công nghệ 

đóng tàu thuỷ, Kỹ thuật công trình ngoài khơi) 

7520122 26 A00, A01 

2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 7580202 14 A00, A01 

3 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 
(Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường, Quy hoạch 

và thiết kế công trình giao thông, Xây dựng đường 

sắt - Metro, Xây dựng cầu hầm, Xây dựng đường 

bộ) 

7580205 21 A00, A01 

4 Khoa học hàng hải    

Chuyên ngành Điều khiển tàu biển 7840106101 16 A00, A01 

Chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy 7840106102 17 A00, A01 

Chuyên ngành Công nghệ máy tàu thủy 7840106105 14 A00, A01 

II Chương trình đào tạo chất lượng cao 

1 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 
(Chuyên ngành Điện tử viễn thông) 

7520207H 4 A00, A01 

2 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 
(Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) 

7580205111H 9 A00, A01 

3 Khoa học hàng hải    

Chuyên ngành Điều khiển tàu biển 7840106101H 7 A00, A01 

Chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy 7840106102H 6 A00, A01 

 



 

2. 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). 

Phạm vi tuyển sinh trên cả nước.  

3. Thời gian và hình thức nộp hồ sơ 

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung (đợt 1) từ ngày ra thông báo đến 

hết ngày 31/7/2019  

- Hình thức nộp: nộp hồ sơ trực tiếp tại trường Đại học hoặc gửi qua đường Bưu điện. 

4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển 

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường, xem tại website https://ut.edu.vn/) 

- Bản sao có chứng thực hoặc kèm bản chính để đối chiếu các loại giấy tờ sau: 

+ Học bạ THPT 

+ Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT 

+ Giấy khai sinh, Thẻ căn cước công dân hoặc CMND, Sổ hộ khẩu 

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) 

- 02 hình 3×4 (ghi họ tên, ngày tháng năm sinh mặt sau hình) 

- 02 bì thư có dán tem (ghi rõ tên và địa chỉ người nhận). 

- Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng/nguyện vọng 

Cách thức nộp lệ phí xét tuyển: nộp trực tiếp tại trường Đại học hoặc nộp/chuyển 

khoản qua ngân hàng: tên đơn vị thụ hưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ 

Chí Minh, Số tài khoản: 112.000.007.125, Ngân hàng Công thương Việt Nam 

(Vietinbank) - Chi nhánh 7 - TP. Hồ Chí Minh; cần ghi rõ nội dung: Họ tên thí sinh, năm 

sinh và “Lệ phí xét tuyển học bạ 2019”. 

5. 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; 

- Website; 

- Lưu: VT, PĐT. 

CHỦ TỊCH HĐTS 

 

(đã ký) 

 

PGS.TS Đồng Văn Hướng 

 

https://ut.edu.vn/
https://ut.edu.vn/
mailto:tuyensinh@ut.edu.vn
http://www.facebook.com/tuyensinhgtvt

