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THÔNG BÁO 

Xét tuyển liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học 

Liên kết Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM 

Căn cứ thông báo số 186/TB-TĐHTPHCM  ngày 27/02/2023 của Trường 

Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM về việc xét tuyển đại học hình thức 

vừa làm vừa học năm 2023 – tại An Giang; 

Trường Cao đẳng nghề An Giang liên kết Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường TP.HCM thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học như 

sau: 

1. Ngành tuyển sinh:  

TT Ngành tuyển Mã ngành Chỉ tiêu 

1 Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ 7520503 40 

2 Kỹ thuật cấp thoát nước 7580213 40 

2. Điều kiện xét tuyển: 

a. Hình thức xét tuyển: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khóa bậc 

trung cấp  cao đẳng  đại học  

b. Đối tượng dự tuyển: 

- Công dân Việt Nam có đủ sức khỏe để học tập, không vi phạm pháp luật 

và có nguyện vọng học đại học do Trường Đại học Tài nguyên – Môi trường 

TP HCM đào tạo thuộc một trong các đối tượng sau: 

- Thí sinh đã có bằng trung cấp chuyên nghiệp cao đẳng học liên thông lên 

đại học;  

- Trường hợp thí sinh dự tuyển tốt nghiệp ngành gần và ngành khác thì phải 

học bổ sung kiến thức theo Quy định của Hội đồng tuyển sinh đại học VLVH năm 

2023.  

c. Điểm xét tuyển  

Thí sinh có kết quả học tập toàn khóa bậc trung cấp cao đẳng đạt từ 5,0 trở 

lên (tính theo thang điểm 10 – đối với học niên chế) hoặc đạt từ 2,0 trở lên (tính 

theo thang điểm 4 – đối với học tín chỉ). 

 3. Tổ chức đào tạo: Thực hiện theo hình thức tích lũy tín chỉ, có tính chất 

liên thông; người đã tốt nghiệp đại học hoặc đã học các chương trình đào tạo khác 

được bảo lưu kết quả học phần đã tích lũy có cùng nội dung và thời lượng; thời 



gian đào tạo tùy thuộc vào số lượng tín chỉ đã tích lũy và số lượng tín chỉ phải học 

bổ sung của từng đối tượng cụ thể (Kế hoạch về thời gian đào tạo như sau: Liên 

thông từ cao đẳng lên đại học 1,5 - 2 năm, Liên thông từ trung cấp lên đại học 2,  

– 3 năm)  

 4. Quyền lợi học viên: 

 Thí sinh trúng tuyển, nhập học được hưởng mọi quyền lợi theo quy định 

hiện hành, được học tập với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, 

phương pháp sư phạm tốt, thời gian học linh hoạt được ưu tiên bố trí vào buổi tối 

hoặc các ngày thứ bảy và chủ nhật. Học viên tốt nghiệp được cấp bằng đại học 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 5. Nghĩa vụ học viên: Học viên có trách nhiệm chấp hành nội quy của 

trường và đóng học phí theo quy định. 

6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:  

Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu thống nhất của Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể: 

 - Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường), 

 - Sơ yếu lý lịch (theo mẫu của Trường) 

 - 01 bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp/Cao 

đẳng Đại học; 

 - 01 bản sao có chứng thực bảng điểm tốt nghiệp TCCN Cao đẳng Đại học; 

 - 01 bản sao có chứng thực các giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 

 - 01 bì thư dán tem và ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận. 

7. Thời hạn nhận hồ sơ và xét tuyển:  

- Thời gian nhận hồ sơ: hạn chót 31/05/2023.  

- Phí hồ sơ: 90 000đ bộ (thu 1 lần khi phát hành hồ sơ)  

- Phí xét tuyển: 10  000đ thí sinh hồ sơ  

6. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: 

Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học, Trường Cao đẳng nghề An Giang 

(841, Trần Hưng Đạo, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang). 

Điện thoại liên hệ: 02963.855.009, Cô Hoàng: 0985.102.032./. 

Nơi nhận:  
- Thí sinh; 

- BGH; 

- Phòng, Khoa liên quan; 

- Lưu VT, ĐTNCKH. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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