
THÔNG BÁO 

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2022 
(Bổ sung) 

Căn cứ vào Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 của Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre (Phân hiệu ĐHQG-HCM) ngày 
21 tháng 7 năm 2022; 

Căn cứ vào Kế hoạch số 270/KH-PHĐHQG ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Phân hiệu ĐHQG-HCM về việc tuyển sinh bổ sung trình 
độ đại học chính quy năm 2022. 

Phân hiệu ĐHQG-HCM thông báo về việc tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 (bổ sung), cụ thể như sau: 

1. Thông tin tuyển sinh 

Mã đơn 
vị Mã ngành Ngành Chỉ 

tiêu Tổ hợp xét tuyển 

QSP 7580201 Kỹ thuật xây dựng 23 

A00 (Toán – Lý – Hóa) 

A01 (Toán – Lý – Tiếng Anh) 

D90 (Toán – KHTN – Tiếng Anh) 

NL1 (điểm thi ĐGNL năm 2022) 

HB1 (Học bạ kết hợp điểm thi ĐGNL) 

HB2 (Học bạ kết hợp CC ngoại ngữ) 

HB3 (Học bạ kết hợp phỏng vấn) 

2. Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ) 

3. Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư xây dựng 

4. Mục tiêu đào tạo: 

Ngành Kỹ thuật xây dựng đào tạo kỹ sư xây dựng có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt nhằm đáp 
ứng nhu cầu lao động có trình độ kỹ thuật cao cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và trên cả nước. Sinh viên ngành kỹ thuật 
xây dựng được trang bị các kiến thức chuyên môn sâu về khảo sát, quản lý, lập dự án, thiết kế, thi công, giám sát thi công, duy tu 
và bảo dưỡng công trình xây dựng. 

5. Đối tượng tuyển sinh 

Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông. 

6. Phương thức xét tuyển 

Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT 2022. 

Điều kiện đăng ký: thí sinh đạt ngưỡng 15 điểm cho tổng 3 môn theo tổ hợp quy định (mỗi môn tính theo thang điểm 10, môn Toán 
≥ 5,0). 

Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2022. 

Điều kiện đăng ký: Thí sinh có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2022 đạt từ 600 điểm trở lên. 

Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên học bạ THPT kết hợp các điều kiện. 



a) Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2022 kết hợp điểm trung bình học bạ lớp 12 

Điều kiện đăng ký: Thí sinh tốt nghiệp THPT, có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2022, thí sinh đạt 
ngưỡng ≥ 15,0 điểm, tính theo công thức sau: 

Điểm ĐKXT = 1 * (Điểm ĐGNL*10/1200) + 2 * Điểm TB học bạ lớp 12. 

b) Xét tuyển dựa vào điểm trung bình học bạ 3 năm THPT kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 

Điều kiện đăng ký: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022, điểm trung bình học bạ 3 năm THPT ≥ 6,5 và có chứng chỉ tiếng Anh quốc 
tế. 

c) Xét tuyển dựa vào điểm trung bình học bạ 3 năm THPT kết hợp phỏng vấn 

Điều kiện đăng ký: Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2018 đến năm 2022, tổng điểm 3 môn tổ hợp (A00/A01) theo học bạ lớp 12 
đạt ngưỡng từ ≥ 15,0 điểm. 

7. Cách thức đăng ký xét tuyển 

- Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tuyển sinh – Phòng Đào tạo – Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre. 

- Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp theo đường link sau: https://forms.gle/6HrkxJUSQoW5toCDA 

8. Thời gian 

- Thời gian đăng ký: từ 16/9/2022 đến 06/10/2022 

- Thời gian công bố kết quả: trước ngày 09/10/2022 

- Thời gian xác nhận và làm hồ sơ nhập học: từ ngày 10/10/2022 đến 12/10/2022 

9. Thông tin liên hệ 

Bộ phận tuyển sinh – Phòng Đào tạo – Phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre. 

Địa chỉ: số 99A, Quốc lộ 60, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

Điện thoại: (0275)3.818.000. Hotline: 0943.818.000; 

Facebook: https://www.facebook.com/PHDHQGTPHCMBENTRE/ 

Website: www.vnuhcm-cbt.edu.vn 

Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre trân trọng thông báo./. 

 


