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THÔNG BÁO
Về kết quả xét tuyển diện ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường chuyên,
năng khiếu vào đại học chính quy năm 2016
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Thông tư số
03/2016/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ công văn số 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học,
cao đẳng năm 2016;
Căn cứ công văn số 692/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Giám đốc
Đại học Quốc gia về việc ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường chuyên, năng khiếu vào
ĐHQG-HCM năm 2016;
Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng tuyển sinh ngày 23 tháng 6 năm 2016;
Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM xin thông báo kết quả xét tuyển
diện ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường chuyên, năng khiếu vào đại học chính quy
năm 2016 như sau:
1. Danh sách dự kiến trúng tuyển (đính kèm):
Danh sách này gồm 37 thí sinh có hồ sơ hợp lệ và thỏa các điều kiện:
- Có hạnh kiểm tốt trong các năm lớp 10, lớp 11, lớp 12.
- Đáp ứng 1 trong 2 tiêu chí sau: đạt danh hiệu học sinh giỏi trong các năm lớp 10, lớp
11, lớp 12; là thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi
quốc gia.
2. Danh sách trúng tuyển chính thức:
Các thí sinh có tên tại Mục 1 sẽ được công nhận trúng tuyển chính thức nếu thỏa các
điều kiện sau:
i. Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016.
ii. Sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo
chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
iii. Làm thủ tục nhập học trong thời gian quy định.
3. Thời gian, địa điểm làm thủ tục nhập học:
Từ ngày 01/8/2016 đến hết ngày 10/8/2016.
Hồ sơ nhập học gồm:
- Bản chính Phiếu báo kết quả thi THPT quốc gia năm 2016.
- Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT quốc gia năm 2016.
- Và các giấy tờ khác theo quy định về quản lý sinh viên (sẽ thông báo sau).
Địa điểm: Phòng Đào tạo Đại học (A120), Trường Đại học Công nghệ Thông tin.
Trân trọng.
Nơi nhận:
- Thí sinh;
- Lưu: VT, ĐTĐH.
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