
ĐH Quốc gia TP.HCM công bố phương án tuyển sinh dự kiến 2017 

Phương án thi đại học quốc gia HCM đã được công bố chiều nay theo 
đó trường ĐH Quốc gia HCM sẽ tuyển sinh bằng 4 phương thức. 

ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ tuyển sinh bằng nhiều phương thức, trong đó có thí 
điểm tổ chức thi đánh giá năng lực ở một vài đơn vị thành viên. 

Quang cảnh cuộc họp chiều 20.12ẢNH: HÀ ÁNH 
 

Phương án này đã được thông qua trong cuộc họp tổng kết công tác tuyển 
sinh năm trước và phương hướng tuyển sinh 2017 do ĐH này tổ chức chiều 
20.12. Theo đó năm 2017 trường sẽ thí điểm thi đánh giá năng lực 

Theo PGS-TS Đinh Đức Anh Vũ, Trưởng ban Đào tạo ĐH và sau ĐH, ĐHQG 
TP.HCM, năm 2017 ĐH này sẽ xét tuyển dựa trên 4 phương thức. 
  
Theo đó, phương thức thứ nhất là xét tuyển thẳng thí sinh theo quy chế 
tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm tới của Bộ GD-ĐT. Điều kiện và thời 
gian xét tuyển theo đúng kế hoạch tuyển sinh của Bộ. 
  



Phương thức thứ 2 ĐH này áp dụng là ưu tiên xét tuyển học sinh các 
trường THPT chuyên, năng khiếu trên toàn quốc. Cụ thể, thí sinh phải tốt 
nghiệp THPT năm 2017, phải đạt danh hiệu học sinh giỏi trong năm lớp 10, 
11 và 12 hoặc là thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh thành tham dự kỳ 
thi học sinh giỏi quốc gia. Ngoài ra, thí sinh phải có hạnh kiểm tốt trong 3 
năm THPT. 
  
Phương thức thứ 3 là xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia 
2017. 
  
Phương án 4: Đặc biệt, năm tới ĐH này áp dụng thêm phương thức 
tuyển sinh mới là thí điểm xét tuyển thí sinh từ kết quả kỳ thi đánh 
giá năng lực do chính ĐH này tổ chức ở một số đơn vị. 

Tuy nhiên, thí sinh xét tuyển vào ĐH này dù bằng phương thức nào vẫn phải 
đảm bảo điều kiện sơ tuyển. Cụ thể, thí sinh phải tốt nghiệp THPT và có 
điểm trung bình cộng 3 năm học (lớp 10, 11 và 12) từ 6,5 điểm trở 
lên với bậc ĐH và từ 6,0 điểm trở lên với bậc CĐ. 
 
 
Phát biểu trong buổi làm việc, tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc ĐH 
Quốc gia TP.HCM, nói năm 2017 ĐH này chưa tổ chức kỳ thi đánh giá năng 
lực trong toàn hệ thống, chỉ triển khai thí điểm tại một vài trường thành viên. 

 


