
Phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non chính quy 
năm 2023 
Năm 2023, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyển sinh 5.005 chỉ tiêu tại 
cơ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phân hiệu Gia Lai và Phân hiệu Ninh Thuận 
 1. Đối tượng tuyển sinh 
            Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông có đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh Đại học, Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non chính quy 
năm 2023 của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. 
2. Phạm vi tuyển sinh 
            Các cơ sở đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh trên 
phạm vi toàn quốc. 
3. Phương thức tuyển sinh 
            Năm 2023, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh xét tuyển đào tạo Đại học, 
Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non chính quy theo bốn (04) phương thức sau: 
3.1 Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 
            Được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế tuyển sinh Đại học, 
Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023 của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3.2 Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc Trung học phổ thông (xét học bạ) 
            Dự kiến xét tuyển khoảng 30 - 40% tổng chỉ tiêu 
            - Tại cơ sở chính: chỉ xét tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 
2023, dựa trên điểm trung bình môn của năm (05) học kỳ bậc trung học phổ thông (từ học kỳ I 
năm lớp 10 đến học kỳ I năm lớp 12). Điểm của mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 6,00 
điểm trở lên. Điểm mỗi môn xét tuyển là trung bình cộng của điểm tổng kết 05 học kỳ của môn đó 
(làm tròn đến hai (02) số thập phân). 
            - Tại Phân hiệu Gia Lai và Phân hiệu Ninh Thuận: 
            + Đối với thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023: Xét tuyển dựa trên kết quả 
học tập của năm (05) học kỳ bậc Trung học phổ thông (từ học kỳ I năm lớp 10 đến học kỳ I năm 
lớp 12). Điều kiện xét tuyển: Tổng điểm của ba (03) môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển phải đạt 
từ 18,00 điểm trở lên. Điểm mỗi môn xét tuyển là trung bình cộng của điểm tổng kết 05 học kỳ 
của môn đó (làm tròn đến hai (02) số thập phân). 
            + Đối với thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông từ 2022 trở về trước: Xét tuyển dựa trên 
kết quả học tập của sáu (06) học kỳ bậc Trung học phổ thông (từ học kỳ I năm lớp 10 đến học kỳ 
II năm lớp 12). Điều kiện xét tuyển: Tổng điểm của ba (03) môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển 
đạt từ 18,00 điểm trở lên. Điểm mỗi môn xét tuyển là trung bình cộng của điểm tổng kết 06 học 
kỳ của môn đó (làm tròn đến hai (02) số thập phân). 
            + Đối với ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng tại Phân hiệu Ninh Thuận: Xét tuyển 
dựa vào kết quả học tập lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: Toán, Ngữ văn và Năng khiếu. 
            - Riêng đối với ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp; Giáo dục mầm non (đại học và cao 
đẳng), ngoài các điều kiện nêu trên, thí sinh phải đáp ứng điều kiện xét tuyển (ngưỡng đầu vào) 



theo Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm 
theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. Cụ thể: 
            + Học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên hoặc điểm xét tố nghiệp THPT từ 8,0 trở lên; 
            + Học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên đối với 
ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng. 
3.3 Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 
            Dự kiến xét tuyển khoảng 50 - 60% tổng chỉ tiêu. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 
(điểm sàn) được Trường công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023. 
Riêng đối với ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp; Giáo dục mầm non (đại học và cao đẳng) 
phải đáp ứng điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT công bố. 
3.4 Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lưc do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 
Chí Minh tổ chức năm 2023 
            Dự kiến xét tuyển khoảng 10 - 15% tổng chỉ tiêu. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 
(điểm sàn) được Trường công bố sau khi có kết quả thi đánh giá năng lực năm 2023 do Đại học 
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. 
4. Danh sách các ngành và tổ hợp xét tuyển 

 



 



 

 
Tổ hợp xét tuyển:     A00: Toán, Vật lý, Hóa học            A01: Toán, Vật lý, tiếng Anh         A02: 
Toán, Vật lý, Sinh học 
                                 A04: Toán, Vật lý, Địa lý                B00: Toán, Hóa học, Sinh học       D01: 
Toán, Ngữ văn, tiếng Anh 

D07: Toán, Hóa học, tiếng Anh      D08: Toán, Sinh học, tiếng Anh     D14: Ngữ văn, Lịch 
sữ, tiếng Anh 

D15: Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh    M00: Ngữ văn, Toán, Năng khiếu Mầm non 
 
 5. Phương thức nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển 
5.1 Đối với xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc Trung học phổ thông (xét học bạ) 
5.1.1 Hồ sơ xét tuyển           

- Đơn đề nghị xét tuyển (theo mẫu của Trường); 
            - Bản sao Học bạ Trung học phổ thông (từ học kỳ I lớp 10 đến học kỳ I lớp 12 đối với thí 
sinh tốt nghiệp năm 2023, hoặc từ học kỳ I lớp 10 đến học kỳ II lớp 12 đối với thí sinh tốt nghiệp 
năm 2022 trở về trước khi đăng ký xét tuyển vào các Phân hiệu); 
            - Bản sao Giấy khai sinh; 
            - Bản sao Căn cước công dân/Mã định danh; 
            - Bản sao các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có); 
            Lưu ý: Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ nộp về Trường. 
5.1.2 Cách thức nộp hồ sơ xét tuyển 
            Thí sinh phải thực hiện đầy đủ ba (03) bước như sau: 



5.1.2.1 Bước 1: thí sinh xem hướng dẫn và đăng ký xét tuyển tại trang www.ts.hcmuaf.edu.vn, 
sau đó in phiếu đăng ký xét tuyển từ hệ thống để nộp về trường. 
5.1.2.2 Bước 2: thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển về trường bằng một trong hai cách sau: 
            - Cách 1: gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo (Phòng G01, nhà 
Thiên lý), Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Khu phố 6, Phường Linh Trung, 
Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
            - Cách 2: nộp hồ sơ trực tiếp tại một trong ba địa điểm sau: 
            + Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở chính) 

Phòng Đào tạo (Phòng G01, Nhà Thiên Lý), Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ 
Chí Minh. Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.  
            + Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai 

Đường Trần Nhật Duật, Thôn 1, Xã Diên Phú, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.  
+ Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận 
Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận. 

5.1.2.3 Bước 3: nộp lệ phí xét tuyển 
            - Lệ phí: 15.000 đ/nguyện vọng. 
            - Cách nộp: thí sinh chuyển khoản theo thông tin như sau 
            + Tên chủ tài khoản: TRUONG DH NONG LAM 
            + Số tài khoản: 31410000583021 
            + Ngân hàng: NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIDV 
            + Nội dung: hotenthisinh-mã hố sơ-LPXTHB-n. Trong đó: mã hồ sơ sẽ được cấp khi thí 
sinh thực hiện Bước 1; n: số lượng nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường Đại học 
Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức xét học bạ. 
5.1.3 Thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc Trung học phổ thông (xét 
học bạ) 
            Đợt 1: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 05 năm 2023. 
            Đợt 2 (nếu có): thông báo sau. 
5.1.4 Xét tuyển và thông báo kết quả  

- Sau khi xét tuyển, Trường công bố kết quả và tải danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng 
tuyển sớm lên hệ thống để xử lý nguyện vọng cùng với các phương thức xét tuyển khác, hoàn 
thành trước khi thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống. 

- Thời gian xét tuyển và công bố kết quả: Trước ngày 20 tháng 7 năm 2023. 
- Phương thức công bố kết quả: 
+ Qua email thí sinh đã cung cấp trong hồ sơ đăng ký xét tuyển. 

+ Qua tin nhắn SMS đến số điện thoại thí sinh đã cung cấp trong hồ sơ xét tuyển. 
Lưu ý: Thí sinh được Trường thông báo đủ điều kiện trúng tuyển vẫn phải tiếp tục đăng 

ký nguyện vọng trên hệ thống theo kế hoạch chung của Bộ. 
5.2 Đối với xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 
            Theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sẽ cập nhật sau). 



5.3 Đối với xét tuyển dựa trên điểm thi đánh giá năng lực năm 2023 do Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 
            Theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch thi đánh giá năng lực năm 
2023 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (sẽ cập nhật sau). 
6. Thông tin liên hệ 
            Mọi thắc mắc, vui lòng liên lạc theo các kênh sau: 
6.1 Cơ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh 
            Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028 38 966 780, 028 38 963350 hoặc 028 38 974 716 
            Email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn 
             Website: www.hcmuaf.edu.vn hoặc www.ts.hcmuaf.edu.vn 
6.2 Phân hiệu Gia Lai 
            Ban Đào tạo, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Gia 
Lai. 

Điện thoại: 0269 3877 665 
            Email: phgl@hcmuaf.edu.vn 

Website: www.phgl.hcmuaf.edu.vn 
 6.3 Phân hiệu Ninh Thuận 
            Ban Đào tạo, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh 
Thuận. 

Điện thoại: 0259 2472 252 
            Email: phnt@hcmuaf.edu.vn 

Website: www.phnt.hcmuaf.edu.vn 

  

          Q.HIỆU TRƯỞNG 
  (đã ký) 

        PGS.TS.Huỳnh Thanh Hùng 
 


