UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

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

Số: 265/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 11 năm 2018

KẾ HOẠCH
Phối hợp với Trường Đại học Kỹ thuật Minh Tân-Đài Loan,
tuyển sinh chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí và chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
(Khóa tháng 02/2019)

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 là học viên) đăng ký tham gia tuyển sinh
của Trường Đại học Kỹ thuật Minh Tân chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí và chuyên
ngành Kỹ thuật điện tử, đồng thời có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp Đài Loan ở
Việt Nam.
II. NỘI DUNG TUYỂN SINH
1. Số lượng tuyển sinh và chương trình học, thực tập:
- Sổ lượng tuyển sinh:
+ Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí: 40 sinh viên (Đối tượng: Nam, Nữ)
+ Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử: 40 sinh viên (Đối tượng: Nam, Nữ)
- Chương trình học: nhanh nhất 4 năm được nhận bằng tốt nghiệp chính quy.
- Thời gian học và thực tập:
+ Năm học thứ 1: Học tại trường.
+ Từ năm thứ 2 đến năm thứ 4: 06 tháng học tập tại trường và 06 tháng thực
tập tại nhà máy.
2. Các nội dung về tuyển sinh:
- Thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ thuật Minh Tân, Đài Loan chuyên
ngành Kỹ thuật cơ khí và chuyên ngành Kỹ thuật điện tử.
- 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: Từ 20/11/2018 đến 31/12/2018.
- Thời gian đào tạo ngoại ngữ (tiếng Hoa): Dự kiến từ 01/01/2019 đến
28/02/2019.
- Thời gian nhập cảnh: Dự kiến tháng 3/2019.

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, Đài Loan.
2. Sở Lao động - Thương 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, Đài Loan.
- 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 THPT và GDTX xây dựng và
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 Trường 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.
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp 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 đầy đủ đến UBND 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 tháng 2/2019 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.
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- 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. Trường 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 chương trình tuyển sinh, 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.
8. UBND các 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, 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 các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị
được phân công tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh;
- Trường Đại học Kỹ thuật Minh Tân;

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

- Các Sở: GDĐT, LĐTBXH, NgVụ;
- Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh;
- Trường Cao đẳng Y tế ĐT;
- Ngân hàng CSXH Tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệp hội Phát triển VHGD Đài-Việt;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KGVX.VD.

Đoàn Tấn Bửu
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