
Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai tiếp tục dành chỉ tiêu cho những thí sinh có nguyện vọng học 
tại VNUF2 được xét tuyển đợt bổ sung (đăng ký xét tuyển từ 19/9/2022 – 10/10/2022) như sau: 

Mã ngành Ngành Tuyển sinh Xét điểm 
thi THPT 

Xét học 
bạ THPT Mã tổ hợp Tên tổ hợp 

7640101 Thú y 18 điểm 18 điểm A00, A01, B00, D01 

- A00: Toán Học; 
Vật Lý; Hóa Học 

- A01: Toán Học; 
Vật Lý; Tiếng Anh 

- B00: Toán Học; 
Hóa Học; Sinh học 

- C15: Ngữ văn; 
Toán học; KHXH 

- D01: Ngữ văn; 
Toán học; Tiếng 
Anh 

7620110 Khoa học cây trồng 15 điểm 18 điểm A00, A01, B00, D01 

7620112 Bảo vệ thực vật 15 điểm 18 điểm A00, A01, B00, D01 

7620205 Lâm sinh 15 điểm 18 điểm A00, B00, C15, D01 

7620211 Quản lí tài nguyên rừng 15 điểm 18 điểm A00, B00, C15, D01 

7549001 Công nghệ chế biến lâm sản 15 điểm 18 điểm A00, A01, B00, D01 

7580108 Thiết kế nội thất 15 điểm 18 điểm A00, A01, B00, D01 

7850103 Quản lí đất đai 16 điểm 18 điểm A00, B00, C15, D01 

7850101 Quản lí tài nguyên & Môi trường 15 điểm 18 điểm A00, B00, C15, D01 

7420201 Công nghệ sinh học 15 điểm 18 điểm A00, A01, B00, D01 

7340301 Kế toán 16 điểm 18 điểm A00, A01, C15, D01 

7340101 Quản trị kinh doanh 16 điểm 18 điểm A00, A01, C15, D01 

7850104 Du lịch sinh thái 15 điểm 18 điểm A00, A01, C15, D01 

 
1. Điều kiện xét tuyển: 
1.1. Phương thức 1: Thí sinh dùng điểm thi kỳ thi Tốt nghiệp THPT để xét tuyển 
- Tốt nghiệp THPT; 
- Có điểm thi THPT các trong tổ hợp môn xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định của nhà trường. 
  Ví dụ: Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Quản lý tài nguyên rừng; lựa chọn tổ hợp xét tuyển là A00, thuộc khu 
vực 2NT 
  Điểm xét tuyển = Điểm thi TN THPT môn (Toán + Lý + Hóa) + 0,5 (điểm Ưu tiên khu vực) >=15 điểm 
1.2. Phương thức 2: Thí sinh dùng kết quả học tập bậc THPT để xét tuyển  
- Tốt nghiệp THPT; 
- Đạt ít nhất 1 trong 3 tiêu chí sau: 
+ Điểm trung bình chung của tổ hợp các môn học dùng để xét tuyển học kỳ I năm lớp 12 đạt từ 6,0 điểm trở lên 
(theo thang điểm 10);  
  Ví dụ: Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Thiết kế nội thất; lựa chọn tổ hợp xét tuyển là A01, thuộc khu vực 2. 
  Điểm xét tuyển = Điểm học kỳ 1 lớp 12 môn (Toán + Lý + Tiếng anh) + 0,25 (điểm ưu tiên khu vực) >= 18 điểm 
+ Điểm trung bình chung của tổ hợp các môn học dùng để xét tuyển cả năm lớp 12 đạt từ 6,0 điểm trở lên (theo 
thang điểm 10); 



  Ví dụ: Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh; lựa chọn tổ hợp xét tuyển là C15, thuộc khu vực 1. 
  Điểm xét tuyển = Điểm cả năm lớp 12 môn (Toán + Văn + (Lịch sử + Địa lý + GDCD)/3) + 0 (điểm ưu tiên khu 
vực) >= 18 điểm 
+ Trung bình chung của tổng điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11, 12 đạt từ 6,0 điểm trở lên (theo thang 
điểm 10). 
  Ví dụ: Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Quản lý đất đai, thuộc khu vực 3. 
  Điểm xét tuyển = Điểm trung bình tất cả các môn (năm lớp 10 +năm lớp 11+ năm lớp 12) + 0,75  (điểm ưu tiên 
khu vực) >= 18 điểm 
 
2. Cách thức xét tuyển: Để thuận lợi cho thí sinh đăng ký xét tuyển, thí sinh truy cập 
link https://vnuf2.edu.vn/xettuyen để đăng ký xét tuyển online. 
 
3. Lệ phí xét tuyển: 20.000 đồng/ thí sinh 
 
4. Thời gian xét tuyển: từ 19/9/2022 đến ngày 10/10/2022. 
 
5. Thông báo kết quả và nhập học: 
- VNUF2 thông báo kết quả trúng tuyển thông qua điện thoại và zalo, kết quả sẽ được công bố trên website tuyển 
sinh https://vnuf2.edu.vn/ 
- Thời gian xác nhận và làm thủ tục nhập học: từ ngày 22/9 đến 17h00 ngày 15/10/2022. 
  
6. Hồ sơ nhập học bao gồm: 

STT Tên Hồ sơ Số lượng 

1 
Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của VNUF2 

  

01 bản chính 

+ Mẫu phiếu đăng ký xét theo kết quả 
học tập THPT (tại đây) 

+  Mẫu phiếu đăng ký xét theo kết quả 
thi THPT năm 2022 (tại đây) 

2 Giấy thông báo nhập học 01 bản chính 

3 
Bằng tốt nghiệp THPT (Đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 
2022) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Đối với thí 
sinh tốt nghiệp năm 2022) 

01 bản chính + 02 bản photo công 
chứng 

4 Học bạ THPT 01 bản chính + 02 bản photo công 
chứng 

5 Giấy chứng nhận kết quả thi Tốt nghiệp THPT (Đối với thí sinh 
Tốt nghiệp năm 2022) 01 bản chính 

6 Lý lịch Học sinh - Sinh viên (có xác nhận của chính quyền địa 
phương) 

01 bản chính 

Mẫu Sơ yếu lý lịch (tại đây) 



7 Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân 02 bản photo công chứng 

8 ảnh 4x6 (phía sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh) 04 ảnh 

9 Các giấy tờ xác nhận thuộc các đối tượng ưu tiên trong tuyển 
sinh do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có); 01 bản chính 

 
7. Địa chỉ nhận hồ sơ và làm thủ tục nhập học: 
 
Văn Phòng tuyển sinh, Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng 
Nai 
Website: www.vnuf2.edu.vn 
Fanpage: Facebook.com/VNUF2 
Điện thoại: 0251 6508 777 / 0251 6578 999 
Zalo: 035.484848.9 

 


