
THÔNG BÁO 
V/v Xét tuyển hệ Đại học Sư phạm kỹ thuật khóa 43 ĐH 

 năm học 2018 - 2019 
 

- Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-ĐHSPKTVL-ĐT, ngày 28/3/2018 của Hiệu 

trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long về việc xét tuyển hệ Đại học sư 

phạm kỹ thuật; phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên khóa 43 Đại học về việc đăng 

ký xét tuyển hệ Đại học Sư phạm kỹ thuật năm học 2018 – 2019 như sau: 

1. Đối tượng 

Sinh viên các lớp Đại học khóa 43 đủ các điều kiện sau: 

a. Đã nộp bảng gốc kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 cho phòng Khảo 

thí và Đảo bảo chất lượng GD; 

b. Có kết quả điểm thi THPT quốc gia năm 2018 cho tất cả các tổ hợp xét 

tuyển (không nhân hệ số, đã cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực) bằng hoặc cao hơn 

điểm chuẩn trúng tuyển của ngành đang theo học. Cụ thể như sau: 

i. Ngành CNKT ô tô: 17.50đ, 

ii. Ngành CNKT cơ khí: 15,50đ  

iii. Các ngành khác: 15,00đ 

c. Kết quả xếp loại sức khỏe (căn cứ theo Giấy khám sức khỏe đã nộp tại 

phòng Công tác HSSV): từ loại 1 đến loại 4. 

d. Không có khuyết tật về ngoại hình. 

2. Hình thức đăng ký 

- Sinh viên viết đơn (theo mẫu) và nộp cho Cố vấn học tập 

3. Thời gian đăng ký 

- Sinh viên nộp đơn cho Cố vấn học tập từ ngày ra thông báo đến hết ngày 

03/10/2018 

- Cố vấn học tập tổng hợp và chuyển về phòng Đào tạo trước ngày 

06/10/2018 

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 9 năm 2018 

 Phòng Đào tạo 

 

 

 

 Ghi chú: Phòng Đào tạo không nhận đơn trực tiếp từ sinh viên. 


