
  

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2020  

(Điều chỉnh ngày 9/9/2020)  

 I. Tên đơn vị, mã đơn vị, địa chỉ trụ sở và địa chỉ trang thông tin điện tử  

- Tên đơn vị: Phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh 

Bến Tre  

- Mã đơn vị: QSP  

- Địa chỉ: số 99A, quốc lộ 60, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre  

- Điện thoại: (84) (275) 3818000  

- Email: phbentre@vnuhcm.edu.vn  

- Website: http://vnuhcm-cbt.edu.vn 

 II. Các thông tin của năm tuyển sinh  

1. Đối tượng tuyển sinh  

- Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020.   

- Những thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông những năm trước cần 

tham gia thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 hoặc kỳ thi đánh giá năng 

lực của ĐHQG-HCM năm 2020.   

2. Phạm vi tuyển sinh  

- Tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc.  

3. Phương thức tuyển sinh   

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 

(20% - 40% tổng chỉ tiêu). 

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do 

ĐHQG-HCM tổ chức năm 2020 (40% - 50% tổng chỉ tiêu). 

- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do 

ĐHQG-HCM tổ chức năm 2020 kết hợp điểm trung bình học bạ lớp 12 (20% - 

30% tổng chỉ tiêu). 
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4. Chỉ tiêu tuyển sinh   
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5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT  

5.1. Điều kiện dự tuyển  

- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam hoặc tương 

đương.  

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

- Đạt yêu cầu về đối tượng tuyển sinh và ngưỡng đảm bảo chất lượng 

đầu vào của Phân hiệu ĐHQG-HCM.  

5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng  

- Phương thức 1- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 

2020: thí sinh đạt từ ngưỡng 15 điểm cho tổng 3 môn theo tổ hợp quy định 

(mỗi môn tính theo thang điểm 10).   

- Phương thức 2- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 

do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2020: thí sinh đạt từ ngưỡng 550 điểm trở lên. 

- Phương thức 3- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 

do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2020  kết hợp điểm trung bình học bạ lớp 12: 

Thí sinh đạt từ ngưỡng 15 điểm trở lên theo công thức: ĐXT= 1*Điểm ĐGNL 

quy đổi + 2*Điểm TB học bạ lớp 12.  

Điểm ĐGNL quy đổi = (Điểm ĐGNL*10)/1200 

6. Tổ chức tuyển sinh  

Thời gian, hình thức nhận hồ sơ ĐKXT theo kế hoạch chung của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và ĐHQG-HCM. Phân hiệu ĐHQG-HCM sẽ 

thông báo chi tiết và cập nhật tại website http://vnuhcm-cbt.edu.vn và trang 

thông tin tuyển sinh thituyensinh.vn theo quy định của Bộ GD&ĐT và 

ĐHQG-HCM. 

6.1.  Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 (30 - 40% 

tổng chỉ tiêu). 
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- Đối tượng: Thí sinh có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và 

thỏa điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Phân hiệu ĐHQG-

HCM. 

- Đăng ký: Thí sinh đăng ký theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. 

- Thời gian: Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.  

6.2. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-

HCM tổ chức năm 2020 (40 - 50% tổng chỉ tiêu). 

- Đối tượng: Thí sinh có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-

HCM tổ chức năm 2020. 

- Đăng ký: Thí sinh đăng ký trực tuyến tại Cổng đăng ký xét tuyển của 

ĐHQG-HCM (theo hướng dẫn của ĐHQG-HCM và thông báo tuyển sinh của 

Phân hiệu ĐHQG-HCM). 

- Thời gian: Theo kế hoạch tuyển sinh của ĐHQG-HCM: 

+ Thời gian đăng ký xét tuyển: 15/7-15/8/2020. 

+ Dự kiến thời gian xét tuyển, lọc ảo và công bố kết quả: 4/9-6/9/2020 

+ Dự kiến thí sinh xác nhận nhập học trước 10/9/2020 

6..3. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-

HCM tổ chức năm 2020 kết hợp điểm trung bình học bạ lớp 12 (20 - 30% 

tổng chỉ tiêu). 

- Đối tượng: Thí sinh có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-

HCM tổ chức năm 2020. 

- Đăng ký: Thí sinh đăng ký trực tiếp tại Phân hiệu ĐHQG-HCM. 

- Thời gian:  

+ Thời gian đăng ký xét tuyển: 10/9-13/9/2020 

+ Thời gian xét tuyển và công bố kết quả: 14/9/2020 

+ Thời gian thí sinh xác nhận nhập học trước 15 giờ ngày 15/9/2020 

* Tuyển sinh đợt bổ sung  

- Theo quy định của Bộ GD&ĐT và theo tình hình tuyển sinh thực tế 

của Phân hiệu ĐHQG-HCM: thông tin về đợt bổ sung sẽ được Phân hiệu 

ĐHQGHCM ra thông báo cụ thể và cập nhật lên các phương tiện thông tin 

truyền thông của Phân hiệu ĐHQG-HCM.  

- Thời gian dự kiến: Tháng 10/2020.  

7. Chính sách ưu tiên   

Thực hiện chính sách ưu tiên theo quy chế tuyển sinh trình độ đại học 

và tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2020 kèm 



theo Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

8. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển  

Lệ phí thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM: 200.000 đồng/ 1 thí 

sinh/ 1 lần. - Lệ phí xét tuyển nguyện vọng: 30.000 đồng/ 1 nguyện vọng.  

9. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối 

đa cho từng năm   

- Học phí dự kiến: 6 triệu đồng/ 1 học kì / 1 sinh viên.  

- Lộ trình tăng học phí từng năm theo quy định của Chính phủ.  

10. Các nội dung khác   

- Điểm xét tuyển theo phương thức 1 và 2 là tổng điểm 03 môn thi/ bài 

thi của tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số) hoặc điểm kỳ thi đánh giá 

năng lực năm 2020 của ĐHQG-HCM cộng điểm ưu tiên khu vực và đối 

tượng; phương thức 3 theo công thức: ĐXT= 1*Điểm ĐGNL quy đổi + 

2*Điểm TB học bạ lớp 12 

- Điểm trúng tuyển cho các tổ hợp môn xét tuyển khác nhau của cùng 

01 ngành và cùng chương trình xét tuyển là như nhau.  

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-09-2020-tt-bgddt-quy-che-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nganh-giao-duc-mam-non-6c04f.html

