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TỈNH ĐỒNG THÁP

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

Số: 106/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 4 năm 2019

KẾ HOẠCH
Phối hợp tuyển sinh với Trƣờng Đại học Kỹ thuật Minh Tân - Đài Loan
(Khóa 5, tháng 9/2019)
I. MỤC TIÊU
Triển khai đồng bộ các giải pháp, các hoạt động hỗ trợ tư vấn cho học
sinh, sinh viên, thanh niên xuất ngũ (sau đây gọi tắt là học viên) đăng ký tham
gia tuyển sinh du học tại Trường Đại học Kỹ thuật Minh Tân chuyên ngành
Điện cơ công nghiệp, Kỹ thuật Điện tử, Điện quang công nghiệp, Kỹ thuật Cơ
khí, Hóa và Vật liệu kỹ thuật, đồng thời có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp
Đài Loan ở Việt Nam.
II. NỘI DUNG TUYỂN SINH
1. Số lƣợng tuyển sinh và chƣơng trình học, thực tập:
- Số lƣợng tuyển sinh: 250 học viên (Đối tượng: Nam, Nữ)
- Chuyên ngành: Điện cơ công nghiệp, Kỹ thuật Điện tử, Điện quang
công nghiệp, Kỹ thuật Cơ khí, Hóa và Vật liệu kỹ thuật.
- Chƣơng trình học: Đại học, nhanh nhất 4 năm được nhận bằng tốt
nghiệp chính quy.
- Thời gian học và thực tập:
+ Năm học thứ 1 và năm học thứ 3: Học tại trường.
+ Năm học thứ 2 và năm học thứ 4: Thực tập tại nhà máy.
2. Các nội dung về tuyển sinh:
- Thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ thuật Minh Tân (Khóa tháng
9/2019).
- Nội dung tuyển sinh chi tiết (Đính kèm phụ lục).
3. Các giai đoạn thực hiện:
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Học viên đăng ký tham gia tuyển sinh tại
Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp:
+ Đợt 1: Từ 02/5/2019 đến 30/6/2019.
+ Đợt 2: Từ 01/7/2019 đến 15/7/2019.

- Thời gian đào tạo ngoại ngữ (tiếng Hoa): Dự kiến bắt đầu từ ngày tuyển
sinh du học.
- Thời gian nhập cảnh: Dự kiến tháng 9/2019.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Ngoại vụ: Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho học viên làm
các thủ tục du học tại Trường Đại học Kỹ thuật Minh Tân.
2. Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội
- Hướng dẫn và thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với học viên tham gia
tuyển sinh và du học tại Trường Đại học Kỹ thuật Minh Tân.
- Tham mưu UBND Tỉnh về các điều kiện hỗ trợ đối với các học viên có
hoàn cảnh khó khăn tham gia chương trình học tập, du học.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cấp Trung học phổ thông và
Giáo dục thường xuyên xây dựng, triển khai các chi tiết theo thông báo tuyển sinh
Trường Đại học Kỹ thuật Minh Tân.
- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan và địa phương thực hiện công
tác tuyển sinh, các hồ sơ, thủ tục cần thiết cho học viên tham gia.
- Tuyên truyền rộng rãi, phối hợp tổ chức tư vấn cho học viên những
thông tin cần thiết về điều kiện học tập, điều kiện hỗ trợ, cơ hội việc làm cho
học viên.
- Chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Kỹ thuật Minh Tân và Hiệp hội
Phát triển văn hoá, giáo dục Đài - Việt xây dựng hệ thống báo cáo, cập nhật
thường xuyên, đầy đủ các thông tin cơ bản như: họ và tên học viên, địa chỉ liên
lạc, lớp học, chuyên ngành học, thái độ học tập (đạo đức, tác phong, ý thức học
tập), ý thức chấp hành pháp luật, kết quả từng môn học... định kỳ kết thúc học
kỳ, năm học hoặc đột xuất báo cáo UBND Tỉnh và các đơn vị liên quan.
4. Đề nghị Trƣờng Đại học Kỹ thuật Minh Tân
- Triển khai thực hiện các nội dung đúng theo Thông báo tuyển sinh của
nhà trường;
- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên thuộc tỉnh Đồng Tháp
tham gia chương trình đảm bảo các điều kiện cơ bản về an toàn, nơi ăn nghỉ, học
tập, sinh hoạt vui chơi giải trí... theo đúng quy định pháp luật của Việt Nam và
Đài Loan.
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- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời cập nhật, cung cấp đầy đủ
các thông tin theo mẫu báo cáo; nếu có các trường hợp phát sinh, kịp thời thông
tin đến Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (qua đầu mối Sở Giáo dục và Đào tạo)
để phối hợp, giải quyết.
5. Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh
- Hướng dẫn, chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự địa phương triển khai các chi
tiết theo thông báo tuyển sinh các chuyên ngành Khoá 5, tháng 9/2019 của
Trường Đại học Kỹ thuật Minh Tân.
- Tuyên truyền rộng rãi, phối hợp tổ chức tư vấn cho thanh niên xuất ngũ
những thông tin cần thiết về điều kiện học tập, điều kiện hỗ trợ, cơ hội việc làm.
- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan và địa phương thực hiện công
tác tuyển sinh, các hồ sơ, thủ tục cần thiết cho thanh niên xuất ngũ tham gia.
6. Ngân hành Chính sách Xã hội Tỉnh: Hướng dẫn các thủ tục cần thiết
để hỗ trợ cho học viên đăng kí dự học được cho vay theo mức quy định.
7. Tỉnh Đoàn Đồng Tháp
- Hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức Đoàn ở địa phương triển khai thông báo
tuyển sinh các chuyên ngành Khoá 5, tháng 9/2019 của Trường Đại học Kỹ
thuật Minh Tân.
- Tuyên truyền rộng rãi, phối hợp tổ chức tư vấn cho đoàn viên thanh niên
những thông tin cần thiết về điều kiện học tập, điều kiện hỗ trợ, cơ hội việc làm.
- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan và địa phương thực hiện công
tác tuyển sinh, các hồ sơ, thủ tục cần thiết cho đoàn viên thanh niên tham gia.
8. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp: Phối hợp với Sở Giáo
dục và Đào tạo xây dựng chuyên đề, phóng sự tuyên truyền phổ biến thông báo
tuyển sinh các chuyên ngành Khoá 5, tháng 9/2019 của Trường Đại học Kỹ
thuật Minh Tân.
9. Trƣờng Cao đẳng Y tế Đồng Tháp
- Hướng dẫn học sinh, học viên thực hiện hồ sơ đăng ký và tiếp nhận hồ sơ
đăng ký tuyển sinh;
- Căn cứ vào các điều kiện và nội dung chương trình tuyển sinh, phối hợp
với đơn vị liên quan mở các lớp học tiếng Hoa cho học viên tại Trung tâm tư vấn
du học của trường;
- Bố trí và tạo điều kiện về chỗ ở đối với học viên ở xa địa điểm bồi dưỡng.
10. UBND huyện, thị xã, thành phố: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào
tạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; tuyên truyền, phổ biến cho gia đình,
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cha mẹ học viên trên địa bàn quản lý về các nội dung tuyển sinh của Trường Đại
học Kỹ thuật Minh Tân và hướng dẫn học sinh đăng ký tham gia tuyển sinh.
Yêu cầu các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị
được phân công tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- Trường Đại học Kỹ thuật Minh Tân;
- Các Sở: GDĐT, LĐTBXH, NgVụ;
- Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh;
- Tỉnh Đoàn, Đài PTTH Đồng Tháp;
- Trường CĐ Y tế Đồng Tháp;
- Ngân hàng CSXH Tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệp hội Phát triển VHGD Đài-Việt;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/THVX. Thg.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Tấn Bửu
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Phụ lục
NỘI DUNG TUYỂN SINH CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT MINH TÂN
(Khóa 5, tháng 9/2019)
(Kèm theo kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019
của Uỷ ban nhân dân Tỉnh)
1. Nội dung tuyển sinh:
1.1. Chuyên ngành: Điện cơ công nghiệp, Kỹ thuật Điện tử, Điện quang
công nghiệp, Kỹ thuật Cơ khí, Hóa và Vật liệu kỹ thuật.
1.2. Số lƣợng tuyển sinh: 250 học viên (Đối tượng: Nam, Nữ)
- Chương trình học: Đại học, thời gian học nhanh nhất 4 năm.
- Bằng cấp sau khi đào tạo: Bằng Đại học chính quy.
1.3. Thời gian học và thực tập:
+ Năm học thứ 1 và năm học thứ 3: Học tại trường.
+ Năm học thứ 2 và năm học thứ 4: Thực tập tại nhà máy.
- Học sinh sẽ được đào tạo tiếng Hoa trong thời gian 02 tháng tại Trường Cao
đẳng Y tế Đồng Tháp (Có hỗ trợ đào tạo miễn phí cho những học viên chưa đạt
kết quả thi lần thứ nhất).
- Chương trình học: Sinh viên tuân thủ theo quy định của Trường hoàn thành
các chứng chỉ của từng học kỳ. Trường hợp sinh viên kém, không theo kịp chương
trình, Trường Đại học Kỹ thuật Minh Tân sẽ hỗ trợ bổ túc đào tạo cho các sinh viên
thi lại đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu và không phát sinh thêm chi phí.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển sinh:
- Phù hợp với quy định Bộ Giáo dục của Trung Hoa Dân Quốc thẩm định đối
với sinh viên nước ngoài.
+ Yêu cầu tuyển sinh là những học sinh đã tốt nghiệp THPT quốc gia (điểm
trung bình các môn cuối năm của 03 năm học: lớp 10,11,12 phải đạt từ 6,0 trở lên).
+ Đạt bằng chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL cấp độ 1.
- Độ tuổi: từ 18 đến 24 tuổi, giới hạn học sinh nam, không giới hạn chiều cao,
cân nặng. Riêng với bộ đội xuất ngũ, ưu tiên từ 18 đến 27 tuổi.
- Có sức khoẻ tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm; có tinh thần, thái độ
nghiêm túc trong học tập, ưu tiên cho học sinh có thái độ tích cực học tập và trình
độ tiếng Hoa cơ bản.
- Đối với những học viên trình độ học tiếng Hoa chưa đủ để theo kịp chương
trình đại học, Trường Đại học Kỹ thuật Minh Tân sẽ sắp xếp để học sinh học thêm
tiếng Hoa. Trường hợp này, thời gian tốt nghiệp của sinh viên sẽ kéo dài hơn thời

gian dự kiến.
3. Chi phí
- Thời gian du học: thực tập sinh theo sự sắp xếp Chương trình liên kết giữa
nhà trường và doanh nghiệp.
- Học bổng: 350USD/mỗi học kỳ.
3.1. Các khoản thực tập sinh tự chi trả và dự kiến thu nhập:
- Các khoản thực tập sinh tự chi trả: (Đính kèm chi phí tuyển sinh của Trường
Đại học Kỹ thuật Minh Tân Khoá 5, tháng 9/2019)
- Dự kiến thu nhập:
ĐVT: Triệu đồng

Stt
1
2
3
4
5
6

Giai đoạn
Chuẩn bị du học
Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4
6 tháng sau khi tốt nghiệp
Tổng cộng:

Chi phí
44,80
104,28
116,37
116,37
116,37
26,36
524,82

Thu nhập
156,64
169,42
169,42
169,42
117
781,90

Khoản dƣ
(44,8)
52,36
53,05
53,05
53,05
90,64
257,08

3.2. Chính sách hỗ trợ:
Học viên sẽ được Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đồng Tháp cho vay hỗ
trợ theo quy định hiện hành. Trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được
xem xét và có chính sách hỗ trợ.
3.3. Cách thức và thời gian thu hồi vốn: Thực hiện theo qui định về vay
vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội.
3.4. Quy định điều kiện ràng buộc:
- Trường hợp du học sinh không tuân thủ theo hết chương trình học 04 năm
của Trường Đại học Kỹ thuật Minh Tân, hủy bỏ hợp đồng hoặc vi phạm pháp luật
bị trả về, sinh viên và phụ huynh phải chịu trách nhiệm bồi thường hợp đồng theo
quy định.
- Với trường hợp du học sinh vì trình độ kém, không theo kịp chương trình và
không thích hợp được với môi trường, tùy vào trường hợp cụ thể Tỉnh sẽ xem xét,
hỗ trợ và tạo điều kiện cho từng sinh viên.
- Các học viên tham gia chương trình bắt buộc phải ở và sinh hoạt tại ký túc
xá trong thời gian học tập ở Trường và thực tập ở nhà máy.
- Nếu các sinh viên muốn về phép thăm gia đình, Trường sẽ tạo điều kiện và
hỗ trợ, chi phí tự túc./.
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TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KỸ THUẬT MINH TÂN
(KHÓA 5, THÁNG 9/2019)
Chuyên ngành: Điện cơ công nghiệp, Kỹ thuật Điện tử, Điện quang công
nghiệp, Kỹ thuật Cơ khí, Hóa và Vật liệu kỹ thuật
(I) Chi phí thủ tục xuất cảnh 手續費 :

STT
序號
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12

TỰ CHI
CHO CÁC
ĐƠN VỊ
自付各單位

NỘI DUNG 摘要
Hộ chiếu (Nộp cho Cục XNC)
護照
Lý lịch tư pháp (Nộp cho Sở tư pháp)
良民證
Phí khám sức khỏe (Nộp cho Bệnh viện và giao thông đi
lại)
健檢費、交通費
Học ngoại ngữ(Nộp cho TT đào tạo)
華語文培訓
Phí tổ chức thi và cấp bằng Hoa ngữ
(Kinh phí tổ chức Hội đồng thi cấp bằng Hoa ngữ tại
Đồng Tháp)
專案華測考
Phí giáo dục định hướng
專業諮詢費
Phí chứng minh tài chính
財力證明
Vé máy bay, đưa đón sân bay
機票、接送機
Phí dịch vụ
服務費
Phí visa
簽證費
Dịch thuật, đóng dấu hợp pháp hóa lãnh sự…
文件翻譯、公證費
Phí quản lý sinh viên
學生管理費
TỔNG總計

PHÍ DỊCH
VỤ XUẤT
CẢNH
服務費

200,000
100,000
1,500,000

6,000,000

1,500,000

2,000,000
1,000,000
7,000,000
15,000,000
2,000,000
7,000,000
1,500,000
7,800,000

37,000,000

(II) Chi phí đóng cho Trƣờng Đại học Kỹ thuật Minh Tân: (Chi phí học kì
1 năm thứ nhất)繳給學校:
STT
序號
1

NỘI DUNG 摘要

ĐÓNG SAU KHI
VÀO ĐÀI
LOAN(VND)

入學後繳費
Phí cọc ký túc xá

Đ NG CHO TRƢỜNG
MINH TÂN 明新收

HỌC KỲ 1
第一學期費用(VND)
780,000

2
3
4

5

6

宿舍保證金
Phí bộ ga giường
寢具費
Bảo hiểm y tế của trường trước khi
chưa có thẻ bảo hiểm
校內團保費
Phí thẻ cư trú năm thứ 1
第一年居留證費
Phí sách vở, phí mở sổ ngân hàng, phí sử
dụng cơ sở vật chất, và những chi phí khác
書籍費、銀行開戶費、使用設備費等

Học phí học kỳ 1
第一學期學費

Ký Túc Xá tại trường 6 tháng đầu
前6個月宿舍費
TỔNG 總計
明新科技大學 –國際暨兩岸事務處
Minghsin University of Science and Technology
Office of International and Cross-Strait Affairs
廖信德 國際長
Hsin-Te Liao Trƣởng phòng quan hệ quốc tế
7

1,560,000
2,340,000
780,000
Theo thực tế từng
khóa học sinh tự
đóng cho nhà
trường
依實際繳費
16,000,000
(đóng trước 50%
học phí học kỳ 1)
(繳50%第一學期學費)
Miễn phí
免費
21,460,000

HSIN-TE LIAO
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