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  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
     Số:  2690 /ĐHCT-LKĐT        Cần Thơ, ngày 12 tháng 12 năm 2018 
 

THÔNG BÁO 
Điểm trúng tuyển vào hệ Vừa làm vừa học đợt 4 năm 2018    

 

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quy chế đào tạo vừa làm vừa học 
trình độ đại học;  

Căn cứ Quyết định số 1397/QĐ-ĐHCT ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Hiệu 
trưởng Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) ban hành kèm theo Quy chế tuyển sinh đại học 
hệ Vừa làm vừa học của Trường ĐHCT; Quyết định số 4403/QĐ-ĐHCT ngày 
05/10/2018 sửa đổi một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ Vừa làm vừa học của 
Trường ĐHCT; 

 Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2018 và nhu cầu đào 
tạo nguồn nhân lực của các địa phương. Trường ĐHCT thông báo điểm trúng tuyển kỳ 
tuyển sinh đại học hệ Vừa làm vừa học năm đợt 4 năm 2018 tại các đơn vị liên kết như 
sau: 

1. Điều kiện và điểm trúng tuyển  

a) Đại học 

* Đối với thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia 

- Thí sinh đăng ký xét tuyển theo khối thi, có điểm thi 3 môn cùng khối thi với 
ngành đăng ký xét tuyển, không có môn nào bị điểm không (0), tổng số điểm 3 môn cộng 
điểm ưu tiên đối tượng, khu vực đạt từ bằng hoặc lớn hơn điểm trúng tuyển. 

- Điểm trúng tuyển cho tất cả các ngành là 12,0 điểm. 

* Đối với thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT 

- Thí sinh có kết quả điểm trung bình môn của 3 môn học năm học lớp 12, có cùng 
tổ hợp xét tuyển với ngành xin đăng ký dự tuyển. Tổng điểm của các môn trong tổ hợp 
xét tuyển (làm tròn đến 0,25) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực đạt từ bằng hoặc 
lớn hơn điểm trúng tuyển. 

- Điểm trúng tuyển cho tất cả các ngành là 14,0 điểm. 

b) Liên thông cao đẳng lên đại học 

Thí sinh có kết quả học tập toàn khóa bậc cao đẳng đạt từ 5,0 trở lên (tính theo 
thang điểm 10) hoặc đạt từ bằng 2,0 trở lên (tính theo thang điểm 4). 

c) Văn bằng đại học thứ hai 

Thí sinh có kết quả học tập toàn khóa bậc đại học đạt từ 5,0 trở lên (tính theo 

thang điểm 10) hoặc đạt từ bằng 2,0 trở lên (tính theo thang điểm 4). 

2. Kết quả tuyển sinh 

Kết quả tuyển sinh công bố trên địa chỉ website: https://ctc.ctu.edu.vn/ và tại các 

đơn vị liên kết đào tạo nơi thí sinh đăng ký dự tuyển.  

(Đính kèm bảng thống kê số lượng thí sinh trúng tuyển) 
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3. Thời gian nhập học 

Thí sinh trúng tuyển liên hệ Đơn vị liên kết – nơi thí sinh nộp hồ sơ để nhận giấy 
báo trúng tuyển bắt đầu từ ngày 18/12/2018 (riêng thí sinh đăng ký dự tuyển và học tại 

Trường Đại học Cần Thơ liên hệ Trung tâm Liên kết Đào tạo để nhận giấy báo). 

Hạn chót làm thủ tục nhập học đến hết ngày: 28/12/2018. 

Thời gian dự kiến bắt đầu học: 14/01/2019. 

4. Ngành chưa xét tuyển 

Đối với những ngành có số lượng thí sinh đăng ký ít, chưa đủ số lượng để tổ chức 

lớp học, chưa được xét tuyển trong đợt này, Trường cho phép thí sinh được bảo lưu hồ sơ 

sang đợt 1 năm 2019 (dự kiến công bố vào ngày 08/04/2019). 

Trường hợp thí sinh có nhu cầu chuyển sang học ngành đã xét tuyển, thí sinh liên 

hệ Đơn vị liên kết (nơi thí sinh nộp hồ sơ) để làm thủ tục chuyển ngành. 

Mọi thông tin có liên quan vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo của các Đơn vị liên kết 

– nơi thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển hoặc Trung tâm Liên kết Đào tạo – Trường Đại học 

Cần Thơ. Địa chỉ: Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ - Khu 2, đường 3/2, quận  

Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Điện thoại: 02923 734 370 (gặp Chiến). 

Trân trọng kính chào./.  

          HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận: 

- Các đơn vị liên kết;  

- Các Khoa đào tạo thuộc Trường;        

- Lưu VT, LKĐT/ĐHCT.        

                  

(Đã ký) 
 

 
Hà Thanh Toàn 



TT ĐƠN VỊ / NGÀNH ĐÀO TẠO SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

104

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

- Quản trị kinh doanh 3 Ghép đợt 3 năm 2018

Trường Đại học Cần Thơ

- Luật 7 Ghép đợt 3 năm 2018

- Quản trị kinh doanh 15 Ghép đợt 3 năm 2018

- Kỹ thuật phần mềm 40

Trường Cao đẳng Kiên Giang

- Luật 1 Ghép đợt 3 năm 2018

- Quản trị kinh doanh 6 Ghép đợt 3 năm 2018

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

HĐTS HỆ VLVH ĐỢT 4 NĂM 2018

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

(Kèm theo thông báo số  2690/ĐHCT-LKĐT ngày 12 tháng 12 năm 2018 )
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I. ĐẠI HỌC

1

2

1

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

- Luật 32

164

Trường Đại học Cần Thơ

- Luật 24

- Kế toán 37

- Ngôn ngữ Anh 46

Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau

- Luật 29

Trường Cao đẳng Kiên Giang

- Kế toán 28

268

II. VĂN BẰNG HAI

2

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TỔNG CỘNG:
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1

1


