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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT 

HỘI ĐỒNG TS ĐHCQ NĂM 2020 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 267/TB-ĐHKTL-TSĐH 

 

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

V/v tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học năm 2020 

(Phương thức 1 và 2) 

 

Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) thông báo 

về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học năm 2020 như sau: 

1. Đối tượng 

- Đối tượng 1: Ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT 

Các đối tượng được quy định trong Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học 

hệ chính quy năm 2020 của Bộ GD&ĐT (ban hành kèm theo Thông tư số 

09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo). 

- Đối tượng 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TP.HCM 

 Học sinh của 82 trường THPT chuyên, năng khiếu các trường đại học, 

tỉnh thành trên toàn quốc. 

 Học sinh của 67 trường THPT thuộc nhóm các trường có điểm trung 

bình thi THPT QG cao nhất cả nước năm 2016, 2017, 2018. 

(theo danh sách đính kèm) 

- Tổng chỉ tiêu: tối đa 25% tổng chỉ tiêu của ngành/nhóm ngành. 

2. Điều kiện xét tuyển 

- Đối tượng 1: Theo hướng dẫn và kế hoạch của Bộ GD&ĐT (Công văn số 

1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác 

tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non). 

 Ngưỡng xét tuyển: kết quả học THPT (trung bình học bạ) đạt từ 8,0 trở lên. 

 Tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán-Lý-Hóa), A01 (Toán-Lý-Anh), D01 (Toán-Văn- 

Anh), trong đó có môn thi đoạt giải học sinh giỏi quốc gia. 

- Đối tượng 2: 

 Tốt nghiệp THPT năm 2020. 

 Đạt danh hiệu học sinh giỏi trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 hoặc là thành 

viên đội tuyển của trường/tỉnh thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia hay 
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cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia đồng thời đạt kết quả xếp loại học tập 

loại khá trở lên trong 03 năm lớp 10, 11, 12. 

 Có hạnh kiểm tốt trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12.  

 Chỉ áp dụng một lần đúng năm học sinh tốt nghiệp THPT. 

 Tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán-Lý-Hóa), A01 (Toán-Lý-Anh), D01 (Toán-Văn- 

Anh). 

 Thí sinh có đủ điều kiện trúng tuyển khi điểm thi tốt nghiệp THPT của 3 môn 

tổ hợp xét tuyển A00 hoặc A01 hoặc D01 phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng 

đầu vào. 

3. Phương thức đăng ký và nộp hồ sơ UTXT theo quy định của ĐHQG TP.HCM 

- Số lượng nguyện vọng đăng ký: 

 Thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng vào 01 đơn vị của ĐHQG-HCM, 

không giới hạn số đơn vị (có phân biệt thứ tự nguyện vọng). 

 Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng cao nhất có thể trong danh sách 

các nguyện vọng đã đăng ký. 

- Phương thức đăng ký và nộp hồ sơ:  

Từ ngày 15/7 đến 15/8/2020 các thí sinh thực hiện đăng ký UTXT theo các bước 

bắt buộc như sau: 

 Bước 1: truy cập trang thông tin điện tử tuyển sinh của ĐHQG-HCM 

(http://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn) để điền thông tin đăng ký UTXT. 

 Bước 2: sau khi đăng ký thành công, thí sinh in phiếu đăng ký UTXT, ký tên và 

xác nhận thông tin của trường THPT. 

 Bước 3: nộp bộ hồ sơ giấy đăng ký UTXT 

 Bộ hồ sơ bao gồm: 

 Phiếu đăng ký UTXT được in từ hệ thống đăng ký UTXT sau khi hoàn 

thành bước 1 và bước 2. 

 Một bài luận được thí sinh viết tay trên giấy A4, trình bày động cơ học 

tập và sự phù hợp của năng lực bản thân với ngành học, trường học. 

 Một thư giới thiệu của giáo viên trường THPT, nơi thí sinh học lớp 12. 

 Bản sao học bạ 3 năm trung học phổ thông (có xác nhận của trường 

THPT). 

 Số lượng bộ hồ sơ đăng ký UTXT tương ứng với số lượng đơn vị thí 

sinh đã đăng ký. 

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ 

- Đối tượng 1: Theo hướng dẫn và kế hoạch của Bộ GD & ĐT. 
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- Đối tượng 2: 

 Thời gian: Từ ngày 15/7/2020 đến ngày 15/8/2020. 

 Nơi nhận hồ sơ: Thí sinh có thể chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hoặc 

nộp trực tiếp tại Trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - 

Luật, Số 669, QL1, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP. HCM. 

- Lưu ý: nếu chuyển phát nhanh, ngoài bì thư thí sinh ghi rõ “Hồ sơ xét tuyển đại 

học chính quy phương thức 2”. 

5. Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng. 

- Thí sinh nộp lệ phí qua 2 hình thức sau: 

 Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - Luật (Thứ Hai – Thứ 

Sáu; sáng: 8g00 – 12g00 sáng, chiều: 13g30 – 16g00). 

 Thông tin chuyển khoản: 

 Chủ tài khoản: Trường Đại học Kinh tế - Luật 

 Số tài khoản: 1600 201 063 000, Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh Sài 

Gòn, TP.HCM. 

 Nội dung: theo cú pháp sau: “Ho va ten” + số CMND hoặc CCCD + 

“le phi xet tuyen PT2” + “số nguyện vọng” (VD: Nguyen Van An  

301121345 le phi xet tuyen PT2 3NV); 

- Lưu ý: UEL không nhận lệ phí qua bưu điện; Hồ sơ gửi về UEL cần kèm theo 

biên lai đóng phí của Ngân hàng hoặc sao kê giao dịch chuyển tiền khi sử dụng 

hình thức Internet Banking. 

6. Công bố kết quả và làm thủ tục nhập học 

- Đối tượng 1: Theo hướng dẫn và kế hoạch của Bộ GD & ĐT. 

- Đối tượng 2:  

 Hội đồng tuyển sinh thực hiện xét tuyển từ ngày 24/8/2020 - 29/8/2020.  

 Hội đồng tuyển sinh xét tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau (khi các thí sinh 

cùng điểm): 

 Điểm trung bình 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11, lớp 12) của tổ hợp 

môn xét tuyển do thí sinh đăng ký. Học sinh thuộc 82 trường THPT 

chuyên, năng khiếu được nhân hệ số 1,05 tổng điểm tổ hợp 3 môn xét 

tuyển. 

 Bài luận viết tay; 

 Thư giới thiệu của giáo viên; 

 Công bố kết quả xét tuyển: từ ngày 24/8 - 30/8/2020. 

 Thí sinh xác nhận nhập học bằng cách: 



 4 

o Trực tiếp tại trường: trong hai ngày 03/9/2020 và 04/9/2020 (không nhận 

ngày Thứ 7 và Chủ nhật) theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học 

Kinh tế - Luật, Số 669 Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận 

Thủ Đức, TP. HCM. 

o Bưu điện: trước ngày 05/9/2020 (tính theo dấu bưu điện). 

 Thí sinh làm thủ tục nhập học: nhà trường sẽ thông báo bằng văn bản cụ thể và 

qua tin nhắn SMS đến thí sinh trúng tuyển (dự kiến nhập học từ ngày 01 - 

02/10/2020). 

- Thí sinh không xác nhận nhập học trong thời gian quy định sẽ bị xóa kết quả 

tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng. 

7. Thông tin liên hệ 

- Thí sinh cần thêm thông tin vui lòng truy cập Website: www.tuyensinh.uel.edu.vn 

- Mọi thắc mắc thí sinh liên hệ Phòng Đào tạo - điện thoại 028 372 44 555 (số 

nhánh 6311), địa chỉ email: phongdaotao@uel.edu.vn. 

   

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

Nơi nhận:                                                               

- ĐHQG-HCM (để b/c); 

- HĐTS (để t/h);          (đã ký) 

- Lưu VT, PĐT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng 

https://ueleduvn-my.sharepoint.com/personal/tiencx_uel_edu_vn/Documents/@PDT/@@@.%20CUXUTI/002.%20TSDH/2020/08.%20THONG%20BAO%20TUYEN%20SINH/Ho%20gui/www.tuyensinh.uel.edu.vn
mailto:phongdaotao@uel.edu.vn

