
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

         

         Số:             /TB-ĐHGTVT                   Hà Nội, ngày         tháng 9  năm 2021 

       

THÔNG BÁO 

V/v điều chỉnh phương thức tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên  

trình độ đại học đợt 1 năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 31 tháng 

5 năm 2017 ban hành Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với 

trình độ đại học; 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành 

Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 

số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01/6/2021; 

Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 của Trường Đại học Giao thông 

vận tải; 

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, công tác tổ chức kỳ 

thi tuyển sinh đầu vào hệ liên thông đợt 1 năm 2021 đã bị đẩy lùi nhiều lần và không thể 

tổ chức được kỳ thi trực tiếp. 

 Để đảm bảo quyền lợi của người học có nhu cầu học liên thông từ trình độ cao đẳng 

lên trình độ đại học, Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo điều chỉnh phương thức 

thi tuyển sang xét tuyển đối với kỳ tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ 

đại học đối với các thí sinh đã đăng ký dự thi tuyển sinh đợt 1 năm 2021 như sau: 

1. Điều kiện xét tuyển:  

Thí sinh có bằng tốt nghiệp bậc Cao đẳng đúng ngành hoặc ngành gần với ngành đăng 

kí tuyển liên thông lên trình độ đại học. Có điểm trung bình chung toàn khóa bậc Cao đẳng 

lớn hơn hoặc bằng 5,0 với thang điểm 10 (hoặc lớn hơn hoặc bằng 2,0 với thang điểm 4), 

trong đó điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp (hoặc đồ án tốt nghiệp) giai đoạn học Cao 

đẳng phải đạt từ 6,0 trở lên. 

2. Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày 11/09/2021 đến trước 17 giờ 00 ngày 

15/9/2021. 

3. Hồ sơ xét tuyển: Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm có: 

- Phiếu Đăng ký xét tuyển (Phụ lục), thí sinh nhận tại Phòng Khảo thí và đảm bảo chất 

lượng đào tạo (P. 209 nhà A9), Trường ĐH Giao thông vận tải hoặc download tại Website: 

https://www.utc.edu.vn/tuyen-sinh-bang-hai-lien-thong;  

- Bảng điểm toàn khóa bậc học Cao đẳng (bản sao công chứng);  
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- Bằng tốt nghiệp Cao đẳng (bản sao công chứng); 

- Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản sao công chứng); 

- Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của bệnh viện đa khoa cấp quận (huyện) trở 

lên; 

- 04 ảnh chân dung 4x6 cm trong thời hạn 06 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ 

sơ đăng ký xét tuyển; 

4. Phương thức nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ theo một trong hai cách: 

- Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3 phố Cầu Giấy, Láng 

Thượng, Đống Đa, Hà Nội (Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Đào tạo P.209, nhà 

A9). 

- Gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện theo địa chỉ trên. 

5. Thông tin liên hệ: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Đào tạo, Trường Đại 

học Giao thông vận tải, P.209, nhà A9. 

Điện thoại 02437606352; 0979389372; 0396666831; Website: utc.edu.vn 

Email: khaothi_dbcldt@utc.edu.vn;  

Fanpage: https://www.facebook.com/dhgtvtcaugiay/ 

 

Nơi nhận: 
  - Ban Giám hiệu (để b/c); 

  - Các đơn vị trong toàn Trường (để ph/h); 

  - Các thí sinh (để th/h) 

  - Lưu HCTH, KTĐBCLĐT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương 
 

  

http://www.tuyensinh.hcmute.edu.vn/
mailto:khaothi_dbcldt@utc.edu.vn
https://www.facebook.com/dhgtvtcaugiay/


  Phụ lục:(Kèm theo Thông báo số             /TB-ĐHGTVT ngày     / 9/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Giao thông vận tải) 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN LIÊN THÔNG  

TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - ĐỢT 1 NĂM 2021 

(Dành cho thí sinh xét tuyển liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ Đại học) 

I. THÔNG TIN THÍ SINH 

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh(Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

 .................................................................... ………….. …………………Giới tính:…….. 

2. Ngày sinh: ................................................................  

3. a) Nơi sinh(tỉnh hoặc thành phố): ............................ b) Dân tộc(Ghi bằng chữ): ............  

4. Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân: ......................................................  

5. Hộ khẩu thường trú(Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) và ghi rõ mã tỉnh (thành phố), huyện 

(quận))   

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………                                      Mã tỉnh (Tp)  Mã huyện (quận) 

6. Nơi học lớp 12 (Ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố) và 

ghi mã tỉnh, mã trường) 

Tên Trường:…………………………………………………………………………..…… 

Địa chỉ Trường:………………………………………………………… 

……………………………………………………………………                                                                            

Mã tỉnh (Tp)  Mã trường 

7. Năm tốt nghiệp THPT: ..........................................  

8. Xếp loại học lực lớp 12:.. .................................................................................................  

9. Xếp loại hạnh kiểm lớp 12:..………………………………………………………...… 
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10. Nơi học bậc Cao đẳng (Ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành 

phố) và ghi mã tỉnh, mã trường) 

Tên Trường:…………………………………………………………………………...…… 

Địa chỉ Trường:………………………………………………………… 

……………………………………………………………………                                                                            

Mã tỉnh (Tp)  Mã trường 

 

11. Điện thoại………………………………..Email……………………………………… 

 ………………………………………………. 

12. Địa chỉ liên hệ .................................................................................................................  

II. THÔNG TIN XÉT TUYỂN 

 Nguyện vọng đăng ký xét tuyển(mỗi thí sinh được phép đăng ký tối đa 2 nguyện vọng) 

STT 

Ngành 

             (chuyên ngành) 

Điểm TB 

 toàn khóa 

bậc Cao đẳng 

Điểm TB các môn thi tốt nghiệp 

Cao đẳng (hoặc đồ án tốt nghiệp) 

1    

2    

 

       Ngày      tháng   9   năm 2021 

Thí sinh đăng ký xét tuyển 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 
 

     


