
 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC  
HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC (HỆ TẠI CHỨC CŨ)  

ĐỢT 1 NĂM 2011 - TẠI KHU VỰC PHÍA NAM 

 

Kính gởi:  - CÁC VIỄN THÔNG TỈNH – THÀNH PHỐ 

  - CÁC BƯU ĐIỆN TỈNH – THÀNH PHỐ 

  - CÁC CÔNG TY TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN BCVT 

- CÁC DOANH NGHIỆP BCVT VÀ CNTT 

- CÁC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Căn cứ Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngy 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học 

(VLVH), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo 

tuyển sinh đại học hình thức VLVH năm 2011 đợt 1 tại khu vực phía Nam như sau: 

1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 

- Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến): 500 chỉ tiêu 

- Tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. 

2. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO. 

 Học viện cơ sở thực hiện tuyển sinh đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học đối với các 

ngành đào tạo sau: 

- Điện tử viễn thông  mã tuyển sinh: 101 

- Công nghệ thông tin  mã tuyển sinh: 104 

- Quản trị kinh doanh  mã tuyển sinh: 401 

3. ĐỐI TƢỢNG, ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÀ CHÍNH SÁCH ƢU TIÊN: 

3.1 Đối tƣợng và điều kiện dự thi: 

Mọi công dân có đủ các điều kiện sau: 

- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp 

(sau đây gọi chung là trung học phổ thông hoặc tương đương, viết tắt là THPT); 

- Đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với nhưng người tàn tật, khuyết tật, 

tùy theo tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành học, Giám đốc Học viện cơ sở xem xét 

quyết định cho phép dự thi tuyển sinh;  

- Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ hợp lệ và lệ phí đăng ký dự thi.  

Những người không đủ điều kiện kể trên và những người thuộc diện dưới đây không được dự thi: 

- Không chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang 

trong thời kỳ thi hành án hình sự; 

- Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chưa được Thủ trưởng cơ quan cho phép đi học. 

3.2 Chính sách ƣu tiên trong tuyển sinh: 

 Học viện thực hiện áp dụng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định tại điều 6 Quy 

chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học: 

- Ưu tiên theo Đối tượng: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07; Mức ưu tiên giữa hai Đối tượng kế tiếp là 
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- Ưu tiên theo khu vực được xác định theo nơi làm việc hoặc theo nơi học và tốt nghiệp trung 

học phổ thông; Mức ưu tiên giữa hai khu vực kế tiếp nhau là 0,5 điểm 

4. THI TUYỂN TUYỂN SINH: 

4.1 Các môn thi tuyển sinh: 

- Thi tuyển sinh khối A với 03 môn thi là Toán, Vật lý và Hóa học. 

- Thí sinh phải thi đủ 03 môn: Toán, Vật lý và Hóa học theo chương trình THPT và Bổ túc 

trung học hiện hành (Đề cương ôn tập kèm theo) 

- Hình thức thi: Trắc nghiệm (đối với môn Vật lý và Hóa học) và Tự luận đối với môn Toán 

4.2 Trúng tuyển 

- Căn cứ vào: chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng thí sinh dự thi, chất lượng thi tuyển sinh và những 

vấn đề liên quan khác; Học viện sẽ quyết định điểm chuẩn trúng tuyển cho mỗi kỳ thi; 

- Mỗi kỳ thi có thể định điểm chuẩn chung hoặc điểm chuẩn chung cho từng ngành đào tạo; 

- Điểm chuẩn tối thiểu (tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên) là 12,0 điểm. 

- Thí sinh có đủ các điều kiện dự thi, dự thi đủ 3 môn theo quy định, đạt điểm trúng tuyển do 

Học viện quy định cho từng đối tượng, theo từng khu vực và không có môn nào bị điểm 

không (0) thì thuộc diện trúng tuyển. 

4.3 Đối tƣợng xét tuyển thẳng: 

Là người có một trong các điều kiện sau: 

- Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, chiến sĩ thi đua toàn quốc đã có bằng tốt 

nghiệp THPT hoặc tương đương; 

- Người đã dự thi (khối A) và trúng tuyển đại học hệ chính quy hoặc hình thức VLVH, nhưng 

năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung, nay 

đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ được đơn vị có thẩm quyền giới thiệu, có 

đủ sức khỏe, có đầy đủ giấy tờ hợp lệ và chưa quá 5 năm kể từ ngày dự thi; 

- Người đã có bằng đại học của các trường đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

5. HỒ SƠ TUYỂN SINH: 

Hồ sơ đăng ký tuyển sinh gồm có: 

- 01 Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc của Chính quyền địa 

phương (đối với thí sinh tự do); 

- 02 Bản sao hợp lệ giấy khai sinh; 

- 02 Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; 

- 01 Công văn cử đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan (không yêu cầu đối với thí sinh tự do) 

- 01 Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (được cấp trong vòng 06 

tháng tính đến ngày nộp hồ sơ); 

- 04 Ảnh thẻ cỡ 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh) chụp trong vòng 6 tháng kể từ 

ngày nộp hồ sơ dự thi; 

- 04 phong bì (dán tem) ghi rõ họ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại người dự thi (đề nghị ghi 

rõ ràng, chính xác); 

- 02 Bản sao hợp lệ giấy tờ ưu tiên (nếu có) 

Ghi chú: Tất cả hồ sơ đăng ký dự thi phải thống nhất đầy đủ thông tin dữ liệu về họ tên, chữ lót, 

ngày tháng năm sinh, nơi sinh, … tại các loại giấy tờ, văn bằng.  

 

 

 



6. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ, ÔN THI TUYỂN SINH, THI TUYỂN SINH: 

6.1 Phát hành và nhận hồ sơ tuyển 

- Đợt 1: Từ ngày 20/02/2011 đến ngày 30/03/2011 

- Đợt 2: Từ ngày 01/06/2011 đến ngày 30/08/2011 

6.2 Thời gian ôn tập  

 Học viện cơ sở sẽ tổ chức ôn thi tuyển sinh cho các thí sinh từ ngày 28/02/2011 đến ngày 

28/03/2011 (đợt 2 sẽ thông báo sau) 

6.3 Thời gian thi tuyển:  

- Đợt 1: Dự kiến thi tuyển vào tháng 04/2011 

- Đợt 2: Dự kiến thi tuyển vào tháng 09/2011 

6.4 Các lệ phí tuyển sinh: 

- Hồ sơ đăng ký dự thi (Do Học viện cơ sở phát hành):     50.000 đ/hồ sơ 

- Lệ phí đăng ký dự thi: 100.000 đ/hồ sơ 

- Lệ phí dự thi:  300.000 đ/thí sinh 

Lệ phí đăng ký dự thi và Lệ phí dự thi thí sinh nộp ngay khi đăng ký dự thi. 

6.5 Địa điểm nộp hồ sơ, ôn tập, thi tuyển và liên hệ:  

Học viện Công nghệ BCVT - Cơ sở TP Hồ Chí Minh  

Bộ phận Tuyển sinh - Phòng Đào tạo & Khoa học Công nghệ  

 (11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM). 

Điện thoại: (08) 38297220 - Fax: (08) 39105510 - Website: //www.ptithcm.edu.vn 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên 

- Giám đốc (để b/c) 

- Lưu: VT 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN 

PHỤ TRÁCH CƠ SỞ TP HỒ CHÍ MINH 
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TS. Lê Quốc Cƣờng 

 


