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THÔNG BÁO VỀ VẤN ĐỀ TUYỂN THẲNG  

VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC NĂM 2014 
 

  Căn cứ vào công văn số 1815/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn tuyển 

thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2014, trường Đại học Công nghệ 

Thông tin – ĐHQG-HCM thông báo tiêu chí tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đối với các 

học sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2014 như sau: 

1. Tuyển thẳng vào tất cả các Ngành của Trường đối với học sinh thỏa một trong các  

điều kiện sau: 

- Tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic Tin học quốc tế;  

- Đạt từ giải ba trở lên môn thi Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia  

lớp 12 THPT;  

- Đạt từ giải ba trở lên môn thi Tin học trong Hội thi Khoa học Kỹ thuật do  

Bộ GD&ĐT tổ chức. 

2. Ưu tiên xét tuyển vào tất cả các Ngành đối với học sinh sau khi thi tuyển đại học 

hệ chính quy năm 2014 đủ số môn quy định theo đề thi chung, có kết quả thi đáp ứng  

tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định, không có môn nào bị  

điểm không, và thỏa một trong các điều kiện sau: 

- Đạt giải các môn thi Tin học, Toán, Vật lý, Hóa học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi 

quốc gia lớp 12 THPT; 

- Đạt giải các môn thi Tin học, Toán, Vật lý, và Hóa học trong Hội thi Khoa học  

Kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức. 

Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Thí sinh thực hiện theo  

hướng dẫn trong công văn số 1815/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ giáo dục và Đào tạo 

ngày 8/4/2014. 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu; 

- Lưu: VT, P.ĐTĐH. 
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