
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đại học hệ chính 
quy năm 2022 đợt 2. Cụ thể như sau: 

🔰 DANH SÁCH NGÀNH XÉT TUYỂN: 

MÃ NGÀNH MÃ NGÀNH MÃ NGÀNH 
7540105  Công nghệ chế biến thủy sản  A00, A01, D07, B00  
7510602 Quản lý năng lượng  A00, A01, D01, D07  
7510402 Công nghệ vật liệu  A00, A01, D07, B00  
7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường  A00, A01, D07, B00  
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường  A00, A01, D07, B00  
7340123 Kinh doanh thời trang và dệt may  A00, A01, D01, D10  
7520115 Kỹ thuật nhiệt  A00, A01, D01, D07  
7819010 Khoa học chế biến món ăn  A00, A01, D07, B00  
7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực  A00, A01, D07, B00  

🔰 THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN: Đến hết ngày 30/9/2022 

🔰 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN: 

>> Phương thức 1: xét tuyển thí sinh theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo các tổ hợp 
môn xét tuyển từng ngành học. 

> Điều kiện để được xét tuyển: 

+ Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT các năm; 

+ Tiêu chí 2: Tham gia kỳ thi trung học phổ thông năm 2022 với điểm thi các tổ hợp môn xét tuyển của các 
ngành từ điểm chuẩn đợt 1 trở lên. 

Lưu ý: Chỉ những thí sinh đạt 2 tiêu chí trên mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển. 

> Phương pháp xét tuyển: 

Điểm trúng tuyển = Tổng điểm theo tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có) 

Trong đó: Điểm ưu tiên: được tính theo quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng nhóm ngành đào 
tạo giáo viên hiện hành. 

> Hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

-  Phiếu đăng ký xét tuyển (Tải về tại đây) 

-  Bản photo công chứng Giấy chứng nhận kết quả thi 

-  Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc Chứng nhận tốt nghiệp THPT (Thí sinh chưa có sẽ bổ 
sung sau khi được công nhận tốt nghiệp THPT 2022) 



-  Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) 

> Lệ phí xét tuyển: 20.000đ/nguyện vọng 

-  Đối với trường hợp thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường thì thí sinh đóng lệ phí xét tuyển tại phòng Kế 
hoạch – Tài chính của Trường. 

-  Đối với trường hợp thí sinh nộp hồ sơ qua đường Bưu điện thì thí sinh đóng lệ phí xét tuyển qua số tài khoản 
của Trường. 

>> Phương thức 2: xét tuyển học bạ THPT các năm. 

> Điều kiện xét tuyển: 

(1) Tốt nghiệp THPT; 

(2) Trung bình cộng của tổ hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển của 3 năm lớp 10, lớp 11 và học 
kỳ 1 lớp 12 đạt từ điểm chuẩn đợt 1 trở lên hoặc tổng điểm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển, ứng với từng 
ngành xét tuyển đạt từ điểm chuẩn đợt 1 trở lên. 

> Hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

-  Phiếu đăng ký xét tuyển (Tải về tại đây) 

-  Bản photo công chứng học bạ THPT. 

-  Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc Chứng nhận tốt nghiệp THPT (Thí sinh chưa có sẽ bổ 
sung sau khi được công nhận tốt nghiệp THPT 2022) 

-  Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) 

> Lệ phí tuyển sinh: 150.000 đồng/bộ hồ sơ. 

-  Đối với trường hợp thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường thì thí sinh đóng lệ phí xét tuyển tại phòng Kế 
hoạch – Tài chính của Trường. 

-  Đối với trường hợp thí sinh nộp hồ sơ qua đường Bưu điện thì thí sinh đóng lệ phí xét tuyển qua số tài khoản 
của Trường.  

Lưu ý: Nếu thí sinh có điểm TOEIC 500 trở lên, IELTS 4.5 trở lên thì được quy điểm xét môn Tiếng Anh là 10.0 
điểm. 

>> Phương thức 3: xét tuyển thí sinh theo kết quả điểm bài thi ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2022. 

> Điều kiện xét tuyển: điểm bài thi đánh giá năng lực ĐHQG – HCM từ điểm chuẩn đợt 1 trở lên. 

> Hồ sơ đăng ký xét tuyển: 



-  Phiếu đăng ký xét tuyển (Tải về tại đây) 

-  Giấy báo điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM 2022. 

-  Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc Chứng nhận tốt nghiệp THPT (Thí sinh chưa có sẽ bổ 
sung sau khi được công nhận tốt nghiệp THPT 2022) 

-  Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) 

> Lệ phí tuyển sinh: 25.000 đồng/1 nguyện vọng. 

-  Đối với trường hợp thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường thì thí sinh đóng lệ phí xét tuyển tại phòng Kế 
hoạch – Tài chính của Trường. 

-  Đối với trường hợp thí sinh nộp hồ sơ qua đường Bưu điện thì thí sinh đóng lệ phí xét tuyển qua số tài khoản 
của Trường.  

>> Phương thức 4: xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo và xét 
học bạ lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. 

> Điều kiện xét tuyển: xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và học sinh xếp loại giỏi các 
năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. 

> Hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

-  Phiếu đăng ký xét tuyển (Tải về tại đây) 

-  Bản photo công chứng học bạ THPT. 

-  Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc Chứng nhận tốt nghiệp THPT (Thí sinh chưa có sẽ bổ 
sung sau khi được công nhận tốt nghiệp THPT 2022) 

-  Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) 

> Lệ phí tuyển sinh: 30.000 đồng/bộ hồ sơ. 

-  Đối với trường hợp thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường thì thí sinh đóng lệ phí xét tuyển tại phòng Kế 
hoạch – Tài chính của Trường. 

-  Đối với trường hợp thí sinh nộp hồ sơ qua đường Bưu điện thì thí sinh đóng lệ phí xét tuyển qua số tài khoản 
của Trường.  

--- 

Để biết thêm thông tin tuyển sinh, liên hệ ngay: 

Điện thoại: (028) 3816 1673 - 124 hoặc (028) 6270 6275 



 Hotline: 096 205 1080 

Website: http://ts.hufi.edu.vn 

 


