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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH 

 Số: 1256/TB-LTT-ĐT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2016 

 

THÔNG BÁO 

Về việc xét tuyển bổ sung đợt 3 cao đẳng chuyên nghiệp, hệ chính quy năm 2016 
 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc 

xét tuyển bổ sung đợt 3 cao đẳng chuyên nghiệp, hệ chính quy năm 2016 cụ thể như sau: 

1. Ngành và chỉ tiêu xét tuyển 

T

T 
Ngành đào tạo 

Mã 

ngành 

Tổ hợp các môn thi 

xét tuyển 

Chỉ 

tiêu 

xét 

tuyển 

1 

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện 

tử 

Gồm các chuyên ngành: Điện tử 

công nghiệp; Điện tử máy tính; 

Điện tử viễn thông; Tự động 

hóa; Điện công nghiệp 

C510301 

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh 

- Toán, Vật lý, Ngữ văn 

- Toán, Hóa, Tiếng Anh 

148 

2 
Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt 

Chuyên ngành Điện lạnh 
C510206 82 

3 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí  

Gồm các chuyên ngành: Chế tạo 

máy; Cơ điện; Cơ điện tử; Kỹ 

thuật Bảo trì và Sửa chữa máy 

CNC 

C510201 101 

4 

Công nghệ Kỹ thuật Ôtô  

Gồm các chuyên ngành:Công 

nghệ Ô tô; Kỹ thuật Đồng sơn Ô 

tô 

C510205 19 

5 

Công nghệ Thông tin 

Gồm các chuyên ngành: Công 

nghệ Phần mềm; Công nghệ 

Web; Mạng máy tính 

C480201 100 

6 

Công nghệ May 

Chuyên ngành Công nghệ May 

và Thời trang 

C540204 33 

2. Đối tượng: Thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và có đăng ký 

xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016. 

3. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả 

từ 1,0 điểm trở xuống. 
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4. Hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển 

- Phiếu đăng ký xét tuyển (Theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có thể tải trên 

trang web của Trường: lttc.edu.vn); Thí sinh điền đầy đủ thông tin như hướng dẫn kèm 

theo; 

 - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu thí sinh có yêu cầu điều chỉnh chế độ ưu tiên trong 

tuyển sinh); 

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi (Nếu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Bưu điện); 

- Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ. 

5. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 27/ 9/ 2016 đến hết ngày 05/ 10/ 2016. 

6. Phương thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM theo địa 

chỉ sau:  

Phòng Tuyển sinh - Đào tạo – Giới thiệu việc làm;  

Địa chỉ: số 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh; 

Điện thoại liên hệ: (08) 38 110 521. 

- Gửi hồ sơ xét tuyển qua Bưu điện theo hình thức bảo đảm chuyển  

phát nhanh, chuyển phát ưu tiên cho trường theo địa chỉ trên (Giữ kỹ biên nhận để  

xuất trình khi trường yêu cầu). 

 Lưu ý: Thí sinh nộp đăng ký xét tuyển qua đường Bưu điện, thời gian nộp sẽ tính 

theo dấu Bưu điện. 

- Đăng ký trực tuyến (online) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 Lưu ý: Đăng ký trực tuyến sẽ kết thúc trước 1 ngày so với các phương thức đăng 

ký xét tuyển nộp trực tiếp và gửi hồ sơ qua Bưu điện. Khi thực hiện đăng ký trực tuyến 

(online) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên phần mềm tuyển sinh, thí sinh bỏ 

qua bước 7 (bước thanh toán) mà chuyển qua bước 8 (bước kết thúc). Khoản phí đăng ký 

xét tuyển thí sinh sẽ nộp khi đến trường làm thủ tục nhập học. 

7. Công bố kết quả trúng tuyển: Trước ngày 07/ 10/ 2016. 

 Muốn biết thêm chi tiết, mời liên hệ: 

Phòng Tuyển sinh – Đào tạo – Giới thiệu việc làm trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý 

Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. 

Số 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 08 – 38 110 521  Website: lttc.edu.vn Email: tuyensinh@lttc.edu.vn 

 

Nơi nhận:  HIỆU TRƯỞNG 
- Ban Giám hiệu;   

- Các đơn vị trực thuộc trường; (Đã ký) 

- Bảng tin, website của trường; 

- Lưu: VT, Phòng TS-ĐT-GTVL.  

    

   Phạm Hữu Lộc 


