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BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm 2016 
 

THÔNG TIN XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 2 NĂM 2016 

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

 

  Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Thông tin xét tuyển 

bổ sung đợt 2 năm 2016 - hệ đại học chính quy, như sau: 

1. Đối tượng tuyển sinh  

Các thí sinh trên toàn quốc đã tốt nghiệp THPT, đã tham gia kỳ thi THPT quốc gia 

năm 2016 tại các cụm thi do các trường Đại học chủ trì với kết quả thi thỏa điều kiện:  

các môn thi trong tổ hợp đăng ký xét tuyển đều có điểm thi lớn hơn 1 và có tổng điểm 

không thấp hơn 16.00 đối với hê ̣đaị trà và 15.00 điểm đối với hê ̣Chất lươṇg cao. 

2. Phương thức xét tuyển  
- Căn cứ trên kết quả điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2016;   

- Điểm xét tuyển là tổng điểm của điểm 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển (theo 

danh sách công bố kèm theo, không nhân hệ số), điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu 

tiên diện chính sách (theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).   

- Nguyên tắc xét tuyển: Căn cứ trên điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ 

chỉ tiêu của ngành. Chú ý: 

+ Không có mức chênh lệch điểm trúng tuyển đối với các tổ hợp xét tuyển khác nhau 

của cùng một ngành xét tuyển. 

+ Tiêu chí phụ: Trong trường hợp có nhiều thí sinh có cùng tổng điểm dẫn đến vượt 

chỉ tiêu, Hội đồng tuyển sinh sẽ xét thêm tiêu chí phụ là điểm thi môn chính trong tổ 

hợp xét tuyển. 

+ Cách thức xét tuyển giữa ngành thứ nhất và ngành thứ hai (theo thứ tự ưu tiên trong 

Phiếu đăng ký xét tuyển của thí sinh): Nhà trường công bố bảng phân bổ chỉ tiêu xét 

tuyển nguyện vọng thứ nhất và nguyện vọng thứ hai cho mỗi ngành (có bảng chi tiết 

bên dưới). Trước tiên, Hội đồng tuyển sinh xét tuyển nguyện vọng thứ nhất dựa trên 

đăng ký nguyện vọng thứ nhất của các thí sinh và chỉ tiêu nguyện vọng thứ nhất của 

mỗi ngành. Sau khi đã xét tuyển xong nguyện vọng thứ nhất, các thí sinh không trúng 

tuyển sẽ được xét tuyển vào các ngành đã đăng ký nguyện vọng thứ hai với chỉ tiêu 

đã công bố.     

3. Các tổ hợp 3 môn xét tuyển:  
1. Khối A00: Toán, Vật lý, Hóa học 

2. Khối A01: Toán, Tiếng Anh, Vật Lý 

3. Khối C01: Toán, Ngữ văn, Vật lý 

4. Khối B00: Toán, Hóa học, Sinh học 

5. Khối D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 

6. Khối D07: Toán, Tiếng Anh, Hóa học 

 

 

 



 

2 

4. Chỉ tiêu:   

 

STT 
Mã 

ngành 
Ngành đào tạo 

Các tổ hợp 

 xét tuyển 

Môn 

chính 

Chỉ tiêu bổ sung 

đợt 1 

NV thứ 

nhất 
NV 

 thứ 

hai CLC 
Đại 

trà 

1 D510302 
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền 

thông 

A00, A01, 

C01 
Toán 20 20 10 

2 D510304 Công nghê ̣ky ̃thuâṭ cơ khí 
A00, A01, 

C01 
Toán 20 20 10 

3 D540204 Công nghê ̣May 
A00, A01, 

C01, D01 
Toán 0 20 10 

4 D580205 
Ky ̃ thuâṭ xây dưṇg công trình giao 

thông 

A00, A01, 

C01 
Toán 0 30 10 

5 D480201 Công nghệ thông tin 
A00, A01, 

C01, D01 
Toán 30 40 10 

6 D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 
A00, B00, 

D07 
Hoá 30 70 10 

7 D540102 Công nghệ thực phẩm 
A00, B00, 

D07 
Hoá 10 50 10 

8 D420201 Công nghệ sinh học 
A00, B00, 

D07 
Hoá 20 20 10 

9 D340301 Kế toán 
A00, A01, 

C01, D01 
Toán 20 50 10 

10 D340201 Tài chính ngân hàng 
A00, A01, 

C01, D01 
Toán 30 20 10 

11 D340115 Marketing 
A00, A01, 

C01, D01 
Toán 0 20 10 

12 D340120 Kinh doanh quốc tế  
A00, A01, 

C01, D01 
Toán 0 20 10 

13 D850101 Công nghệ kỹ thuật môi trường 
A00, B00, 

D07 
Hoá 30 50 10 

14 D220201 Ngôn ngữ Anh  D01 Anh  50 10 

 

Ghi chú: CLC là ký hiệu hệ đại học chất lượng cao. 

5. Thủ tục đăng ký xét tuyển 

 

a) Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1: Từ 07g00 ngày 

01/9/2016 đến 16g30 ngày 10/9/2016 (các thí sinh gửi hồ sơ qua đường bưu điện sẽ 

tính thời gian nộp là thời gian đóng dấu ngày gửi trên phong bì). Các thí sinh có thể 

đăng ký xét tuyển trực tuyến tại trang web: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn 

(nhưng vẫn phải nộp Hồ sơ đăng ký xét tuyển (có kèm theo lệ phí xét tuyển) trực tiếp 

tại Trường hoặc theo đường bưu điện). 

 

b) Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Gồm có: 
- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu trên trang web của Trường: 

http://www.iuh.edu.vn/tuyensinh); 

http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/
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- Bản photocopy (không cần công chứng) của Giấy Chứng nhận kết quả thi THPT 

quốc gia năm 2016; 

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng;  
- 01 Phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận Giấy báo trúng tuyển và số điện 

thoại liên lac̣ (riêng những thí sinh nộp hồ sơ tại trường không cần nộp phong bì và 

tem).  

 

c) Các phương thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Có 2 phương thức 
- Nộp trực tiếp tại Trường, địa chỉ: Phòng Đào tạo, trường Đại học Công nghiệp thành 

phố Hồ Chí Minh, số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh; thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ 01/9/2016 đến 10/9/2016, sáng từ 07g00 đến 

11g30, chiều từ 13g00 đến 16g30. 

- Nộp theo hình thức chuyển phát nhanh tới Trường theo điạ chỉ trên. Trong trường 

hơp̣ này, để an toàn và tiện lợi cho việc chuyển lệ phí xét tuyển, các thí sinh nên gửi 

hồ sơ xét tuyển taị các bưu cuc̣ của Vietnam Post (Bưu chính Viêṭ Nam), đơn vi ̣ đã 

ký kết kết hơp̣ tác với trường Đaị hoc̣ Công nghiêp̣ Tp. Hồ Chí Minh trong công tác 

hỗ trơ ̣các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng chính quy năm 2016. 

 

Chú ý: Các thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến vẫn phải nộp Hồ sơ đăng ký xét 

tuyển theo một trong hai phương thức nói trên. 

 

                          HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                                                       TS. Nguyễn Thiên Tuế 

                                                                                                                     (Đã ký) 


