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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: 268/TB-ĐHKTL-TSĐH 

 

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

THÔNG BÁO 

V/v xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 

theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020 

(Phương thức 3) 
 

 

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

một số quy định trong công tác xét tuyển đợt 1 kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 

theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020 như sau:  

 

1. NGÀNH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN (tổng các phương thức) 

Stt Mã Ngành Tên ngành Tổ hợp môn 
Chỉ 

tiêu 

1 7310101_401 Kinh tế (Kinh tế học) A00; A01; D01 80 

2 7310101_401C Kinh tế (Kinh tế học) (Chất lượng cao) A00; A01; D01 50 

3 7310101_403 Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) A00; A01; D01 80 

4 7310101_403C 
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) (Chất 

lượng cao) 
A00; A01; D01 40 

5 7310106_402 Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) A00; A01; D01 80 

6 7310106_402C 
Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) (Chất 

lượng cao) 
A00; A01; D01 100 

7 7310108_413 
Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, 

quản trị và tài chính) 
A00; A01; D01 60 

8 7310108_413C 
Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, 

quản trị và tài chính) (Chất lượng cao) 
A00; A01; D01 40 

9 7340101_407 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 70 

10 7340101_407C Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) A00; A01; D01 35 

11 7340101_407CA 
Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao bằng 

tiếng Anh) 
A00; A01; D01 30 

12 7340101_415 
Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ 

hành) 
A00; A01; D01 60 

13 7340115_410 Marketing A00; A01; D01 70 

14 7340115_410C Marketing (Chất lượng cao) A00; A01; D01 40 

15 7340120_408 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01 60 

16 7340120_408C Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) A00; A01; D01 40 

17 7340120_408CA 
Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao bằng 

tiếng Anh) 
A00; A01; D01 30 

18 7340122_411 Thương mại điện tử A00; A01; D01 60 

19 7340122_411C Thương mại điện tử (Chất lượng cao) A00; A01; D01 40 

20 7340201_404 Tài chính - Ngân hàng * A00; A01; D01 140 

21 7340201_404C Tài chính - Ngân hàng (Chất lượng cao) A00; A01; D01 40 
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Stt Mã Ngành Tên ngành Tổ hợp môn 
Chỉ 

tiêu 

22 7340201_404CA 
Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao bằng 

tiếng Anh) 
A00; A01; D01 30 

23 7340201_414C 
Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính) 

(Chất lượng cao) 
A00; A01; D01 40 

24 7340301_405 Kế toán A00; A01; D01 60 

25 7340301_405C Kế toán (Chất lượng cao) A00; A01; D01 40 

26 7340301_405CA Kế toán (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) A00; A01; D01 30 

27 7340302_409 Kiểm toán A00; A01; D01 60 

28 7340302_409C Kiểm toán (Chất lượng cao) A00; A01; D01 40 

29 7340405_406 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01 60 

30 7340405_406C Hệ thống thông tin quản lý (Chất lượng cao) A00; A01; D01 30 

31 7340405_416C 
Hệ thống thông tin quản lý (Kinh doanh số và 

Trí tuệ nhân tạo) (Chất lượng cao) 
A00; A01; D01 30 

32 7380101_503 Luật (Luật dân sự) A00; A01; D01 65 

33 7380101_503C Luật (Luật dân sự) (Chất lượng cao) A00; A01; D01 40 

34 7380101_504 Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) A00; A01; D01 60 

35 7380101_504C 
Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) (Chất 

lượng cao) 
A00; A01; D01 30 

36 7380101_504CP 
Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) (Chất 

lượng cao tăng cường tiếng Pháp) 
A00; A01; D01 20 

37 7380107_501 Luật kinh tế (Luật kinh doanh) A00; A01; D01 70 

38 7380107_501C 
Luật kinh tế (Luật kinh doanh) (Chất lượng 

cao) 
A00; A01; D01 40 

39 7380107_502 Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) A00; A01; D01 70 

40 7380107_502C 
Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) (Chất 

lượng cao) 
A00; A01; D01 40 

 

Ghi chú:  

- Tổ hợp môn: A00: Toán, Lý, Hoá;  A01: Toán, Lý, Anh văn; D01: Toán, Ngữ Văn, Anh văn. 

-  * Học hết năm thứ 2 sinh viên sẽ được đăng ký vào chuyên ngành đào tạo hẹp là Tài chính 

hoặc Ngân Hàng.  

- Chỉ tiêu phương thức thức tuyển sinh dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020 chiếm 

khoảng 40-60% tổng chỉ tiêu của ngành/nhóm ngành. 

2. QUY ĐỊNH XÉT TUYỂN 

2.1 Điều kiện xét tuyển 

- Thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển theo quy định tại Điều 5 của Quy chế tuyển sinh 

trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và đăng ký sử dụng kết quả 

thi THPT quốc gia năm 2020 để xét tuyển đại học, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển bị 

điểm liệt; 

- Tổng điểm các môn (không nhân hệ số) theo tổ hợp môn xét tuyển (A00, A01, D01) phải đạt 

mức điểm nhận đăng ký xét tuyển do trường quy định (dự kiến công bố trước ngày 8/9/2020); 
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- Thí sinh phải đáp ứng các điều kiện sơ tuyển: Tính đến thời điểm xét tuyển thí sinh đã tốt 

nghiệp THPT. 
 

2.2 Phương thức xét tuyển 

- Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 để đăng ký xét tuyển; 

- Tổ hợp môn xét tuyển: 

 Tổ hợp môn 1: Toán, Lý, Hóa (A00) 

 Tổ hợp môn 2: Toán, Lý, Anh (A01) 

 Tổ hợp môn 3: Toán, Anh, Ngữ văn (D01) 
 

2.3 Nguyên tắc xét tuyển 

- Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ 

tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất); 

- Đối với từng ngành/nhóm ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, 

không phân biệt thứ tự của nguyện vọng đăng ký; 

- Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tuyển nguyện vọng sau; 

- Không nhân hệ số các môn xét tuyển. Môn thi chính là Toán (trường hợp thí sinh đồng điểm 

sẽ xét điểm môn phụ là môn toán). 

- Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực: mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai 

nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư 

điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang 

điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi (không nhân hệ số). 

 

2.4 Thời gian, hình thức tiếp nhận hồ sơ  

- Thời gian đăng ký xét tuyển: từ ngày 15/6 – 30/6/2020, thí sinh đăng ký nguyện vọng bằng 

phiếu.); 

- Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển TRỰC TUYẾN: từ ngày 9/9 – 

16/9/2020; 

- Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng PHIẾU: từ 9/9 – 17g00 18/9/2020; 

- Thời gian thực hiện công tác xét tuyển: 24/9 - trước 17g00 26/9/2020 (Đợt 1); 

- Thời gian công bố danh sách trúng tuyển: trước 17g00 ngày 27/9/2020; 

- Thí sinh trúng tuyển nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT QG đến UEL trước 

17h00 ngày 3/10/2020 bằng thư chuyển phát nhanh (tính theo dấu bưu điện) hoặc trực tiếp tại 

Phòng Đào tạo UEL; 

- Thí sinh làm thủ tục nhập học chính thức theo ngày và giờ thông báo qua tin nhắn SMS: ngày 

1/10 - 2/10/2020; 

- Thí sinh đã xác nhận nhập học không được đăng ký ở các đợt xét tuyển tiếp theo (nếu có). 
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3. MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC 

3.1 Học phí (dự kiến) 

- Chương trình đại trà: thực hiện mức thu học phí áp dụng đối với các trường đại học công 

lập theo quy định của Chính phủ (9.800.000 đồng trong năm học 2020 – 2021, tương ứng 

khoảng 301.500 đồng/1 tín chỉ); 

- Chương trình Chất lượng cao: theo quy định của đề án, năm nhất 27.800.000 đồng/năm, 

tương ứng khoảng 855.400 đồng/1 tín chỉ; 

- Chương trình Chất lượng cao giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh: năm nhất 46.300.000 

đồng/năm, tương ứng khoảng 1.424.600 đồng/1 tín chỉ; 

- Lưu ý: 

 Khi UEL thực hiện cơ chế tự chủ đại học, tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên, mức 

học phí sẽ điều chỉnh theo đề án tự chủ, đề án định mức kinh tế-kỹ thuật và giá dịch vụ 

giáo dục đào tạo được phê duyệt. 

 Thí sinh trúng truyển vào trường phải thi kiểm tra xếp lớp tiếng Anh đầu vào, nếu 

không đủ chuẩn phải học bổ sung tăng cường tiếng Anh (chi phí phát sinh sinh viên 

đóng theo thông báo của nhà trường). 

3.2 Địa chỉ liên hệ 

  Phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế - Luật, phòng A.008, số 669 Quốc lộ 1 A, khu phố 3, 

phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại 028 372 44 555 (số nhánh 6311), 

địa chỉ email: phongdaotao@uel.edu.vn 

 

3.3 Thông tin tư vấn xét tuyển 

 Trong thời gian xét tuyển, UEL tổ chức tư vấn cho thí sinh thông qua: 

 Hotline: (028) 37244550 

 Website: http://tuyensinh.uel.edu.vn 

 Email: tuvantuyensinh@uel.edu.vn 

 Fanpage: http://facebook.com/uel.tuvantuyensinh 

  Thí sinh đặt câu hỏi tại Fanpage hoặc gửi email về tuvantuyensinh@uel.edu.vn 

   

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

Nơi nhận:                                                               

- ĐHQG-HCM (để b/c); 

- HĐTS (để t/h);          (đã ký) 

- Lưu VT, P ĐT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng 
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