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THÔNG BÁO 
(Về việc xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2022 

dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 

Phương thức xét tuyển 3 - Đợt bổ sung 

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (sau 

đây gọi tắt là Trường hoặc Trường ĐH KHTN), thông báo về việc xét tuyển đại học hệ 

chính quy đợt bổ sung dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 

(THPT 2022), cụ thể như sau: 

I. Chỉ tiêu, mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung theo phương thức 

dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT - đợt bổ sung: 

1. Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung theo phương thức dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp 

THPT 2022 tối thiểu bằng 50% của tổng chỉ tiêu xét tuyển bổ sung của ngành, cụ thể như 

sau: 

Bảng 1 

STT Mã ngành Tên ngành 

Tổng  

chỉ tiêu 

xét 

tuyển 

bổ 

sung 

Chỉ 

tiêu 

phương 

thức 3  

bổ sung 

Mã  

tổ 

hợp 

xét 

tuyển  

1 

Mã  

tổ 

hợp 

xét 

tuyển  

2 

Mã  

tổ 

hợp 

xét 

tuyển  

3 

Mã  

tổ 

hợp 

xét 

tuyển  

4 

Mức điểm 

nhận hồ sơ 

ĐKXT (đã 

cộng điểm 

ưu tiên) 

 7440122 
Khoa học Vật 

liệu 
30 15 A00 A01 B00 D07 17 

2 7440201 Địa chất học 30 15 A00 A01 B00 D07 17 

3 7440228 
Hải dương 

học 
30 15 A00 A01 B00 D07 17 

4 7440301 
Khoa học 

Môi trường 
30 15 A00 B00 B08 D07 17 

5 7440301_CLC 

Khoa học 

Môi trường 

(Chương 

trình Chất 

lượng cao) 

10 5 A00 B00 B08 D07 17 

6 7510406 

Công nghệ 

Kỹ thuật Môi 

trường  

30 15 A00 B00 B08 D07 17 
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STT Mã ngành Tên ngành 

Tổng  

chỉ tiêu 

xét 

tuyển 

bổ 

sung 

Chỉ 

tiêu 

phương 

thức 3  

bổ sung 

Mã  

tổ 

hợp 

xét 

tuyển  

1 

Mã  

tổ 

hợp 

xét 

tuyển  

2 

Mã  

tổ 

hợp 

xét 

tuyển  

3 

Mã  

tổ 

hợp 

xét 

tuyển  

4 

Mức điểm 

nhận hồ sơ 

ĐKXT (đã 

cộng điểm 

ưu tiên) 

7 7520501 
Kỹ thuật địa 

chất 
20 10 A00 A01 B00 D07 17 

8 7850101 

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường 

30 15 A00 B00 B08 D07 17 

 

2. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung theo phương thức dựa trên 

kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 

Thí sinh phải có điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 thỏa các điều kiện như sau: 

- Thí sinh có tổng điểm các môn thi/bài thi của tổ hợp môn thi/bài thi (đã cộng điểm 

ưu tiên, nếu có) tối thiểu đạt mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT (đã cộng điểm ưu tiên) như công bố 

tại bảng 1 khoản 1 Mục I. 

- Không có bài thi và môn thi thành phần nào trong tổ hợp môn thi/bài thi xét tuyển 

có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống. 

- Đối với các ngành ngành có môn tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển: chỉ sử dụng 

kết quả điểm bài thi tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, không sử dụng kết 

quả miễn thi bài thi tiếng Anh. 

II. Thông tin chung về xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT năm 2022 

1. Điều kiện tham gia xét tuyển của thí sinh  

Thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau: 

- Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường 

xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; Người tốt 

nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn 

thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

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

- Có kết quả thi THPT 2022 đạt mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung các 

ngành đào tạo đại học hệ chính quy của trường như công bố tại khoản 2 Mục I trên đây. 

- Chưa xác nhận nhập học và nhập học bất kỳ Trường nào.  

2. Số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển 

- Thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng vào các ngành xét tuyển bổ sung của 

Trường ĐH KHTN công bố tại Mục 1. 

- Nếu thí sinh đăng ký nhiều hơn hai nguyện vọng thì các nguyện vọng phải được sắp 

xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí 
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sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng 

đã đăng ký. 

3. Hướng dẫn đăng ký: 

- Bước 1: Từ 9 giờ 00 ngày 03/10/2022, thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển tại 

đường link PT3: https://forms.gle/Q13TckabpQgWhGK49   

- Bước 2: Thí sinh tiếp tục điền thông tin theo mẫu tại Phụ lục BS2 (đính kèm thông 

báo này), in Phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung, ký tên và ghi rõ họ tên. 

- Bước 3: Nộp bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung cho Trường ĐH KHTN theo quy 

định của thông báo này. 

4. Hồ sơ đăng ký và lệ phí xét tuyển 

- Phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung (thí sinh điền thông tin và in ra theo mẫu tại Bước 

2 ở trên); 

- Bản photo kết quả kỳ thi THPT năm 2022. 

- Lệ phí: 25.000đ/nguyện vọng. 

5. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển, phương thức nộp hồ sơ 

a) Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 

07/10/2022. 

b) Phương thức nộp hồ sơ:  

- Nộp trực tiếp: Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường ĐH 

KHTN, địa chỉ số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q.5, TP.HCM, (nộp trong giờ hành chính, từ 

thứ 2 đến thứ 6, buổi sáng từ 8g00 đến 11g00, buổi chiều từ 13g30 đến 16g30). 

-  Nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh:  

• Hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện chuyển phát nhanh theo địa chỉ: 

Phòng Đào tạo, Trường ĐH KHTN, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q.5, TP.HCM. Trường 

chỉ nhận hồ sơ trong thời gian quy định căn cứ vào dấu xác nhận của Bưu điện. Trường sẽ 

hậu kiểm lại hồ sơ khi thí sinh làm thủ tục nhập học. 

• Lệ phí: Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện sẽ nộp lệ phí bằng cách chuyển 

khoản ngân hàng theo hướng dẫn như sau: 

 Tên tài khoản ngân hàng (viết đầy đủ): Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. 

 Số tài khoản: 638 020 101 7313, ngân hàng Agribank, chi nhánh Bình Thạnh. 

 Nội dung chuyển tiền: Thí sinh ghi đúng thứ tự như sau: Số căn cước công dân/Số 

Chứng minh nhân dân - Họ và tên - LPXT PT3BS (Ví dụ: 012345678999 - Nguyễn Văn 

A- LPXT PT3BS). 

 

 

https://tsdh.hcmus.edu.vn/
https://forms.gle/Q13TckabpQgWhGK49
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6. Xác định điểm trúng tuyển 

- Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi/môn thi của tổ hợp môn xét tuyển theo kết 

quả thi tốt nghiệp THPT 2022, không nhân hệ số, đã cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực 

(nếu có).  

- Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh công bố tại khoản 1 Mục I và điều kiện tham gia xét 

tuyển của thí sinh tại khoản 1 Mục II, Hội đồng tuyển sinh Trường xem xét quyết định 

điểm trúng tuyển theo các tiêu chí như sau: 

• Điểm chuẩn: thống nhất chung cho từng ngành/nhóm ngành tuyển sinh, không 

phân biệt tổ hợp môn thi/bài thi xét tuyển. Điểm chuẩn xét tuyển bổ sung của một ngành 

không được thấp hơn điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 của ngành đó bằng cùng phương thức. 

• Thí sinh được chọn theo tổng điểm, từ cao xuống thấp, cho đến khi tuyển đủ chỉ 

tiêu xét tuyển bổ sung như công bố tại khoản 1 Mục I. 

• Nếu các thí sinh có cùng điểm tổng, thứ tự ưu tiên xét tuyển sẽ được xác định 

theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng đăng ký của thí sinh. 

7. Công bố danh sách đủ điều kiện trúng tuyển: Chậm nhất là ngày 11/10/2022, 

Trường sẽ cho thí sinh tra cứu danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển trên trang thông 

tin điện tử của trường. 

8. Thời gian xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học: Thí sinh trúng tuyển sẽ 

làm thủ tục nhập học vào ngày 14/10/2022, các thủ tục chi tiết sẽ thông báo cho thí sinh 

vào ngày 11/10/2022. 

9. Bắt đầu học từ ngày 17/10/222: trễ 01 tuần so với SV trúng truyển đợt 1. 

10. Lưu ý chung 

 - Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong hồ sơ đăng ký 

xét tuyển nộp cho Trường. 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 của thí sinh. 

- Thường xuyên theo dõi trang thông tin của Trường để cập nhật những thông tin mới 

nhất dành cho tân sinh viên tại địa chỉ https://tuyensinh.hcmus.edu.vn  

 

  TM.HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  HIỆU TRƯỞNG 

 Trần Lê Quan 

 

Nơi nhận: 
- BGH (để báo cáo); 

- Các đơn vị (để thực hiện); 

- Lưu: VT, ĐT. 

https://tuyensinh.hcmus.edu.vn/

