
1 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 
Số:       /KHTN-ĐT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Tp. Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 8 năm 2016 

 

THÔNG BÁO   
(Về việc xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2016 –  

Xét tuyển bổ sung đợt 1 ) 

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 đại học hệ chính 
quy năm 2016 như sau: 

I. Ngành tuyển sinh  

1. Đại học chính quy: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia 

Tên ngành 
Mã 

ngành 

Tổ hợp môn xét tuyển  

(xếp theo thứ tự môn ưu tiên) 
Chỉ tiêu 

Điểm ngưỡng 

nộp xét tuyển 

Toán học D460101 
1. Toán - Lý - Hóa 

90 20 
2. Toán - Lý - Tiếng Anh 

Vật lý học D440102 
1. Lý - Toán - Hóa 

70 20 
2. Lý - Toán - Tiếng Anh 

Hải dương học D440228 
1. Toán - Lý - Hóa 

30 
18 

2. Toán - Sinh - Hóa 20 

Kỹ thuật điện tử, 
truyền thông 

D520207 

1. Toán - Lý - Hóa 

70 22 
2. Toán - Lý - Tiếng Anh 

Địa chất học D440201 
1. Toán - Hoá - Lý 

70 19 
2. Sinh - Toán - Hóa 

 

2. Đại học chính quy: các chương trình đặc biệt, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi 

THPT quốc gia 

Tên ngành Mã ngành 

Tổ hợp môn xét tuyển 

(xếp theo thứ tự môn ưu 

tiên xét tuyển) 

Chỉ 

tiêu 

Điểm ngưỡng 

nộp xét tuyển 

Công nghệ kỹ 
thuật Hoá học: 

Chương trình chất 
lượng cao 

D510401_CLC 
1. Hoá - Lý - Toán 
2. Hoá - Sinh - Toán 

3. Hoá - Tiếng Anh - Toán 

30 19.25 
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Ngành công nghệ 
thông tin: 

Chương trình tiên 
tiến 

D480201_TT 

1. Toán - Lý - Hóa 

2. Toán - Lý - Tiếng Anh 

30 22 

Ngành công nghệ 
thông tin: 

Chương trình theo 

chuẩn kiểm định 
quốc tế 

D480201_CLC 30 20 

Ngành công nghệ 
thông tin: 

Chương trình liên 
kết với Đại học 

Claude Bernard 
Lyon 1 

D480201_VP 30 17 

 

II. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia 

1. Điều kiện tham gia xét tuyển của thí sinh  

Thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển cần thoả mãn các điều kiện sau: 

 Tính đến thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp THPT;  

 Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; 

 Có điểm trung bình cộng ba năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12: 

 từ 6,50 trở lên đối với thí sinh xét tuyển đại học 

 từ 6,00 trở lên đối với thí sinh xét tuyển cao đẳng; 

 Đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi THPT QG năm 2016 để xét tuyển ĐH, CĐ; 

 Có điểm tổng (bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) của tổ hợp môn xét 

tuyển bậc Đại học phải lớn hơn hoặc bằng điểm ngưỡng nộp xét tuyển tương 

ứng với mỗi ngành xét tuyển bổ sung (mục I.1 và I.2); 

 Không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống. 

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) 

Hồ sơ ĐKXT bao gồm: 

 Phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 (mẫu của Bộ GDĐT) ghi rõ: Đợt xét 
tuyển: Bổ sung đợt 1; 

 Bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi THPT QG năm 2016. 

Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ. 

3. Thời gian, địa chỉ và cách thức ĐKXT 

 Thời gian ĐKXT: từ ngày 22/8/2016 đến hết ngày 31/08/2016. 

 Địa chỉ nộp hồ sơ ĐKXT: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 
số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. 

 Cách thức ĐKXT: thí sinh có thể chọn 1 trong 3 cách thức sau: 

 ĐKXT trực tuyến (online): Thí sinh ĐKXT trực tuyến trên trang thông tin 

điện tử của Bộ GDĐT theo địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn 

http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/
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Sau khi đã đăng ký trực tuyến, thí sinh phải nộp hồ sơ và lệ phí (mục II.2) 
cho Trường theo hình thức trực tiếp tại Trường hoặc qua bưu điện. 

 ĐKXT trực tiếp: Thí sinh ĐKXT bằng cách nộp hồ sơ và lệ phí (mục II.2) 

tại trường: từ thứ hai đến thứ sáu, sáng: 8giờ00 – 10giờ45, chiều: 13giờ30 – 
16giờ15. 

 ĐKXT qua đường bưu điện: Thí sinh ĐKXT bằng cách nộp hồ sơ và lệ 

phí (mục II.2) về Trường theo hình thức phát chuyển nhanh, dịch vụ chuyển 

phát ưu tiên (tính ngày theo dấu bưu điện) tại Bưu điện với loại dịch vụ 

“Chuyển phát hồ sơ kèm lệ phí xét tuyển” gửi cho Trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên (ngoài bì thư ghi rõ: “Hồ sơ ĐKXT đại học, cao đẳng hệ 
chính quy”, họ và tên, số báo danh). 

Lưu ý: 

 Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2. 

 Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong đợt xét tuyển. 

 

Lưu ý: Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong hồ sơ  dự thi 

THPT quốc gia và hồ sơ ĐKXT. Trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi 

học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin trong 
dữ liệu với hồ sơ gốc. 

 

  TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 CHỦ TỊCH 

 

                                                                                                       

 

 
                 HIỆU TRƯỞNG 

                  Trần Linh Thước 


