
 

THÔNG BÁO 

V/v bổ sung Phương thức xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 

ngành Kỹ thuật xây dựng tại  Phân hiệu ĐHQG-HCM  

Căn cứ công văn số 3407/BGDĐT-GDĐH ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh 

trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020; 

Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020 được điều chỉnh ngày 09 tháng 9 năm 2020 

của Phân hiệu  ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre. 

Hội đồng tuyển sinh Phân hiệu ĐHQG-HCM thông báo bổ sung Phương thức xét tuyển 

đại học hệ chính quy năm 2020 ngành Kỹ thuật xây dựng tại Phân hiệu ĐHQG-HCM như 

sau: 

1. Phương thức xét tuyển:  Dựa trên Điểm thi Đánh giá năng lực năm 2020 do ĐHQG-HCM 

tổ chức kết hợp điểm trung bình học bạ lớp 12  

2. Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển:  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 

3. Hồ sơ xét tuyển gồm có: 

 Đơn xin xét tuyển (tải tại http://vnuhcm-cbt.edu.vn). 

 Bản sao có công chứng  học bạ lớp 12. 

 Giấy chứng nhận điểm thi ĐGNL 2020 (bản in từ hệ thống, nếu chưa có bản chính). 

 Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) 

4. Thời gian và hình thức đăng kí: đăng ký và nộp hồ sơ trực tiếp tại Phân hiệu ĐHQG-HCM 

 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 
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