BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2014

Số: 3434 /TB-MĐC-ĐTĐH

Th«ng b¸o
VÒ viÖc nhËp häc, nhËn giÊy b¸o nhËp häc, giÊy chøng nhËn
kÕt qu¶ thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng hÖ chÝnh quy n¨m 2014
Trêng §¹i häc Má - §Þa chÊt tr©n träng th«ng b¸o:
1. ThÝ sinh tróng tuyÓn §¹i häc nhËp häc t¹i Hµ Néi (NV1)
a- §Þa ®iÓm
Trêng §¹i häc Má - §Þa chÊt, phêng §øc Th¾ng, quËn B¾c Tõ Liªm, thµnh phè Hµ Néi.
b- Thêi gian
- S¸ng ngµy 5 th¸ng 9 n¨m 2014 lµm thñ tôc ®¨ng ký nhËp häc cho nh÷ng thÝ sinh tróng
tuyÓn vµo khoa DÇu khÝ vµ khoa M«i trêng.
- ChiÒu ngµy 5 th¸ng 9 n¨m 2014 lµm thñ tôc ®¨ng ký nhËp häc cho nh÷ng thÝ sinh tróng
tuyÓn vµo khoa §Þa chÊt, khoa Tr¾c ®Þa, khoa X©y dùng.
- S¸ng ngµy 6 th¸ng 9 n¨m 2014 lµm thñ tôc ®¨ng ký nhËp häc cho nh÷ng thÝ sinh tróng
tuyÓn vµo khoa C¬- §iÖn, khoa C«ng nghÖ th«ng tin.
- ChiÒu ngµy 6 th¸ng 9 n¨m 2014 lµm thñ tôc ®¨ng ký nhËp häc cho nh÷ng thÝ sinh tróng
tuyÓn vµo khoa Má, khoa Kinh tÕ vµ QTKD
- Thêi gian ®ãn tiÕp: Buæi s¸ng tõ 8h 00 ®Õn 11h 30; buæi chiÒu tõ 13h 30 ®Õn 17h 00.
2. ThÝ sinh tróng tuyÓn §¹i häc nhËp häc t¹i Vòng Tµu (NV1)
a- §Þa ®iÓm
Trung t©m Gi¸o dôc thêng xuyªn, 139 phè Phan Chu Trinh, thµnh phè Vòng Tµu.
b- Thêi gian
- Ngµy 27 th¸ng 9 n¨m 2014.
- Thêi gian ®ãn tiÕp: Buæi s¸ng tõ 8h 30 ®Õn 11h 30.
3. ThÝ sinh tróng tuyÓn Cao ®¼ng nhËp häc t¹i Hµ Néi (NV1)
a- §Þa ®iÓm
Trêng §¹i häc Má - §Þa chÊt, phêng §øc Th¾ng, quËn B¾c Tõ Liªm, thµnh phè Hµ Néi.
b- Thêi gian
- S¸ng ngµy 27 th¸ng 9 n¨m 2014 lµm thñ tôc ®¨ng ký nhËp häc cho nh÷ng thÝ sinh tróng
tuyÓn vµo khoa Má, khoa §Þa chÊt vµ khoa Tr¾c ®Þa.
- ChiÒu ngµy 27 th¸ng 9 n¨m 2014 lµm thñ tôc ®¨ng ký nhËp häc cho nh÷ng thÝ sinh tróng
tuyÓn vµo khoa C¬- §iÖn, khoa X©y dùng, khoa C«ng nghÖ th«ng tin, khoa Kinh tÕ vµ QTKD.
- Thêi gian ®ãn tiÕp: Buæi s¸ng tõ 8h 00 ®Õn 11h 30; buæi chiÒu tõ 13h 30 ®Õn 17h 00.
4. ThÝ sinh tróng tuyÓn Liªn th«ng cao ®¼ng lªn ®¹i häc nhËp häc t¹i Hµ Néi (NV1)
a- §Þa ®iÓm
Trêng §¹i häc Má - §Þa chÊt, phêng §øc Th¾ng, quËn B¾c Tõ Liªm, thµnh phè Hµ Néi.
b- Thêi gian
- S¸ng ngµy 4 th¸ng 9 n¨m 2014 lµm thñ tôc ®¨ng ký nhËp häc cho nh÷ng thÝ sinh tróng
tuyÓn Liªn th«ng Cao ®¼ng lªn ®¹i häc.
- Thêi gian ®ãn tiÕp: Tõ 8h 00 ®Õn 11h 30.
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5. Hå s¬ thÝ sinh tróng tuyÓn nhËp häc (NV1)
Hå s¬ gåm c¸c giÊy tê sau:
- B»ng tèt nghiÖp THPT hoÆc BTVH, THCN, giÊy chøng nhËn tèt nghiÖp t¹m thêi THPT
n¨m 2014 (b¶n ph« t« cã c«ng chøng).
§èi víi thÝ sinh tróng tuyÓn Liªn th«ng cao ®¼ng lªn ®¹i häc: B»ng tèt nghiÖp Cao ®¼ng hoÆc
giÊy chøng nhËn tèt nghiÖp Cao ®¼ng t¹m thêi n¨m 2014 vµ B¶ng ®iÓm kÕt qu¶ häc tËp Cao ®¼ng
(b¶n ph« t« cã c«ng chøng);
- Häc b¹ THPT, BTVH, THCN (b¶n ph« t« cã c«ng chøng);
- GiÊy khai sinh (b¶n sao);
- GiÊy b¸o nhËp häc (b¶n chÝnh vµ 04 b¶n ph« t« cã c«ng chøng);
- 04 ¶nh cì 4  6;
- GiÊy chøng nhËn lµ ®èi tîng u tiªn (nÕu cã);
- GiÊy b¸o thay ®æi hé khÈu, nh©n khÈu do c«ng an x· (phêng) cÊp;
- B¶n khai nh©n khÈu do c«ng an x· (phêng) cÊp;
- Chøng minh nh©n d©n (03 b¶n ph« t«);
- Sæ §oµn viªn cã x¸c nhËn chuyÓn sinh ho¹t §oµn;
- GiÊy x¸c nhËn ®¨ng ký v¾ng mÆt do Ban chØ huy qu©n sù cÊp x· (phêng) n¬i c tró cÊp.
§èi víi bé ®éi phôc viªn xuÊt ngò ph¶i cã lý lÞch qu©n nh©n vµ x¸c nhËn cña ®¬n vÞ chñ
qu¶n.
6. ThÝ sinh dù thi vµo trêng §¹i häc Má - §Þa chÊt nhËn GiÊy b¸o nhËp häc, GiÊy chøng
nhËn kÕt qu¶ thi
ThÝ sinh ®¨ng ký dù thi t¹i n¬i ®· nép hå s¬ ®¨ng ký dù thi sÏ nhËn GiÊy b¸o nhËp häc, GiÊy
chøng nhËn kÕt qu¶ thi t¹i n¬i ®· nhËn hå s¬ ®¨ng ký dù thi, thêi gian theo quy ®Þnh cña Bé gi¸o dôc
vµ §µo t¹o.
ThÝ sinh nép hå s¬ ®¨ng ký dù thi t¹i Trêng §¹i häc Má-§Þa chÊt (m· 99) nhËn GiÊy b¸o
nhËp häc, GiÊy chøng nhËn kÕt qu¶ thi t¹i phßng 203, Nhµ C12 tÇng tõ ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 2014
®Õn hÕt thêi gian theo quy ®Þnh cña Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o.
7. ThÝ sinh tróng tuyÓn vµo trêng §¹i häc Má - §Þa chÊt (NV1) cha nhËn ®îc GiÊy b¸o
nhËp häc
ThÝ sinh tróng tuyÓn vµo trêng §¹i häc Má - §Þa chÊt nÕu cha nhËn ®îc “ GiÊy b¸o
nhËp häc” vÉn ®Õn trêng lµm thñ tôc nhËp häc, Nhµ trêng cho phÐp thÝ sinh hoµn chØnh hå s¬
nhËp häc trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ thêi gian ghi trong giÊy b¸o nhËp häc.
Chñ tÞch Héi ®ång tuyÓn sinh
hiÖu trëng

Nơi nhận:
- Website Trường;
- Lưu: ĐTĐH, HCTH.

(Đã ký)
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