
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT 

 

Số:            /TB-ĐHGTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Hà Nội, ngày      tháng 7 năm 2021    

THÔNG BÁO 
V/v hướng dẫn thí sinh đủ điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2021  

theo phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT xác nhận nhập học 

(Mã tuyển sinh GHA, tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội) 

 

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 Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao 

đẳng ngành Giáo dục Mầm non; 

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

tải; 

Căn cứ Thông báo số 560/TB-ĐHGTVT ngày 01/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Giao thông vận tải về điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 xét tuyển theo kết 

quả học bạ THPT. 

Trường Đại học Giao thông vận tải hướng dẫn thí sinh đủ điểm trúng tuyển đại học chính 

quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT, nộp hồ sơ xác nhận nhập học 

như sau: 

1. Hồ sơ xác nhận nhập học: 

a. Với các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021: gồm có 

- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021; 

- 01 bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; 

- Bản chính học bạ THPT và 02 bản sao có chứng thực học bạ THPT; 

- 01 bản sao có chứng thực Căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân; 

- 01 bản sao có chứng thực các minh chứng được hưởng ưu tiên (nếu có). 

b. Với các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 trở về trước: gồm có 

- 01 bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT; 

- Bản chính học bạ THPT và 02 bản sao có chứng thực học bạ THPT; 

- 01 bản sao có chứng thực Căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân; 

- 01 bản sao có chứng thực các minh chứng được hưởng ưu tiên (nếu có). 

2. Thời gian xác nhận nhập học: Từ ngày 02/8/2021 đến trước 17 giờ 00 ngày 04/8/2021 

(tính theo dấu bưu điện). 

3. Phương thức nộp hồ sơ: Thí sinh gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện theo địa chỉ: 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Đào tạo, Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3 phố 

Cầu Giấy, Láng Thượng Đống Đa, Hà Nội.  

4. 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: ts.utc.edu.vn 
Email: khaothi_dbcldt@utc.edu.vn; Fanpage: https://www.facebook.com/dhgtvtcaugiay/ 

 

Nơi nhận:                   KT. HIỆU TRƯỞNG 

  - Ban Giám hiệu (để b/c);                PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

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

  - Các thí sinh (để th/h) 

  - Lưu HCTH, KTĐBCLĐT. 

 

                                               PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương 

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