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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: 269/TB-ĐHKTL-TSĐH 

 

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

 

THÔNG BÁO 

V/v Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học năm 2020 

(Phương thức 4) 

 

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

về việc xét tuyển vào đại học chính quy dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) 

do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2020 như sau: 

1. Đối tượng 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Theo quy định của Bộ GD&ĐT). 

- Tổng chỉ tiêu: không quá 50% tổng chỉ tiêu của ngành/nhóm ngành. 

2. Điều kiện xét tuyển 

Thí sinh đã đăng ký và dự thi kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM tổ chức 

năm 2020 (không sử dụng kết quả năm 2019). 

3. 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. 

4. Phương thức và thời đăng ký xét tuyển 

- Từ ngày 15/7 đến 15/8/2020 các thí sinh truy cập trang thông tin điện tử của 

ĐHQG-HCM (thinangluc.vnuhcm.edu.vn) để xem hướng dẫn cách thức đăng ký 

xét tuyển và thực hiện đăng ký xét tuyển theo phương thức này. 

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

- Nhà Trường đã ủy quyền Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo  

ĐHQG TP.HCM thu tiền. Thí sinh nộp trực tiếp cho Trung tâm Khảo thí và Đánh 

giá chất lượng đào tạo ĐHQG TP.HCM theo hướng dẫn tại trang 

https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.  

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

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

https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/dgnl
https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/dgnl
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- Hội đồng tuyển sinh xét tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau (khi các thí sinh cùng 

điểm): 

 Kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2020. 

 Trung bình điểm trung bình học tập THPT (lớp 10, 11, 12). 

- Công bố kết quả xét tuyển trước: 17g00 ngày 24/8/2020. 

- Xác nhận nhập học: 

  Đối với thí sinh dự thi THPT QG năm 2020: Thí sinh xác nhận nhập học bằng 

cách nộp bản chính phiếu kết quả thi THPT; 

 Đối với thí sinh không dự thi THPT QG năm 2020 (đã tốt nghiệp THPT QG từ 

năm 2019 trở về trước): Thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nộp bản sao y 

có chứng thực bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. 

 Ghi chú: phiếu báo kết quả thi đánh giá năng lực thí sinh nộp cùng với bộ hồ sơ 

nhập học chính thức. 

- Thời gian xác nhận nhập học: 

 Trực tiếp tại trường: trong hai ngày 3/9/2020 và 4/9/2020 (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. 

 Bưu điện: trước ngày 5/9/2020 (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 1-

2/10/2020). 

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

tuyển kỳ thi đánh giá năng lực. 

7. Khung điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng 

  Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-

HCM: mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 40 (bốn 

mươi) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 10 (mười) điểm (theo thang điểm 1200). Chi tiết 

mô tả qua bảng sau: 

 Ưu tiên KV1 KV2NT KV2 KV3 

Đối tượng 1,2,3,4 110 100 90 80 

Đối tượng 5,6,7 70 60 50 40 

Không có đối tượng 30 20 10 0 
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8. 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, P ĐT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng 

www.tuyensinh.uel.edu.vn
mailto:phongdaotao@uel.edu.vn

