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Cần Thơ, ngày 05 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc xét tuyển thẳng vào đại học năm 2017
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành
đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT
ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ Bộ Giáo dục và
Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm
ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017;
Trường Đại học Cần Thơ thông báo việc xét tuyển thẳng vào đại học năm 2017 dành cho
thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại điểm i, Khoản 2, Điều 7 của Quy chế
tuyển sinh như sau:
1. ĐỐI TƯỢNG
Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2017 thuộc một trong các đối
tượng sau đây đủ điều kiện được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT):
- Có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các
huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú),
tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo Quy định tại Nghị quyết số
30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ
giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐTTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân
sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách
đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương
trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh tại 22
huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ (Xem Phụ lục số 1).
- Là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ;
2. NGÀNH ĐÀO TẠO
Thí sinh đăng ký vào học một trong các ngành theo danh sách các ngành xét tuyển
thẳng của Trường ĐHCT (Xem Phụ lục số 2).
Sau khi được xét tuyển thẳng, những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01
năm theo chương trình bổ sung kiến thức các môn văn hóa thuộc khối khoa học tự nhiên
hoặc khối khoa học xã hội và nhân văn tùy theo ngành và phải đạt kết quả theo Quy định
của Trường ĐHCT về tổ chức đào tạo bổ sung kiến thức cho học sinh được xét tuyển
thẳng (tham dự đầy đủ các kỳ kiểm tra và thi các môn học; điểm trung bình chung năm
học đạt từ 5,0 điểm trở lên và điểm tổng kết môn học đạt trên 1,0 điểm; và xếp loại rèn
luyện cả năm đạt từ loại khá trở lên) mới được xét tuyển vào học chính thức bậc đại học
hệ chính quy từ học kỳ I của năm học 2018-2019.
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3. HQC PHi
- Hoc phi cho 1 nam b6 sung kien thirc: 7.320.000dlnam hoc hoac 3.660.000dlhc;>cky.
- Hoc phi hoc dai hoc: 1,3 IAn rmrc hoc phi b~c dai hoc h~ chinh quy t~p trung (H~ s6
nhan duoc gill' c6 dinh trong su6t kh6a hoc).
4. HO SO DANG

KY

- Thi sinh ne)p h6 sa dang ky cho Sa Giao due va Dao tao (GDDT) tnroc ngay 20/5/2017.
H6 sa g6rn c6: (download cac file biJu mJu website http://tuyensinh.ctu.edu.vn)

a

a) Phieu dang ky xet tuyen thang (Phu luc s6 3).
b) Ban photocopy hop I~ hoc ba 3 nam hoc THPT.
c) Hai phong bi da dim tern va ghi ro dia chi lien lac, s6 di~n thoai cua thi sinh;
d) Hai anh ~han dung co 4 x 6 (chup khong qua 6 thang kJ tir ngay n9P h6 sa).
e) Ban sao hop 1~he) khau thuong tni (Niu ngay leY tren s6 h(J khdu khong au thai han
3 ndm thi cdn b6 sung guiy chung nhdn thai gian thutmg tru au 3 ndm do Cong an
dia phuong xac nhdn).

- Sa Giao due va Dao tao giri h6 sa dang ky xet tuyen thang kern theo danh sach t6ng hop
(Phu luc s6 4) v~ Phong Dao tao Truong DHCT; d6ng thoi goi danh sach t6ng hop bang
E-file cho ong Nguyen Hoang Duy Nhan (Dia chi EmaiI: nhdnhan@ctu.edu.vn)
ngay 0116/2017.

tnroc

5. L~ PHi
L~ phi ne)p h6 so dang kY xet tuyen thing la 30.000 d6ng/nganhltW sinh (Sa GDDT
chuyen cho Truong DHCT lO.OOOa/nganh/thi sinh khi gui h6 savJ Truong).
6. CONG BO KET QUA xET TUYEN THANG
- Tnroc 17 gio 00 ngay 15/7/20 17 k~t qua xet tuyen thang duoc giri cho cac Sa ·GDDT d€
thong bao cho thi sinh hoac thi sinh c6 th€ tra ciru k~t qua tren Website cua Truong.

7. BfA CHi LIEN H~
D€ biet them chi ti~t, xin lien h~:

Ong Nguy~n Hjra Duy Khang, Ph6 tnrong phong Dao tao

\
Dia chi: Khu II, duong 3 Thang 2, phuong Xuan Khanh, qu~ Ninh Ki~u, P. cAn Tha
Dien thoai: (0710) 3872297
Hotline giai dap thac mac: 0886889922
Ernail: tuyensinh@ctu.edu.vn
Website: http://tuyensinh.ctu.edu.vn
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Vu Giao due dai hoc (tJi bao cao);
Sa GD&DT cac tinh DBSCL;
Cae tnrong THPT; .
Thong bao;
Cong b6 website Truong;
Luu: VT.
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