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1. Thông tin chung 

1.1 Ten trirông, sá mnh, da chi các tru s& (trt.i sO' chInh và phân hiu) và ilja 

chi trang thông tin din tur cüa trurO'ng: 

+ Sá' mnh cüa nhà Tru'à'ng: 

Trái qua hn 20 xây dung và phãt trin tr mt trung tarn dào to ngh Trir?ng Di 

hc Nguyn Tt Thãnh dA trY thành rntt ca sâ dào to da ngành, da bc hçc Co uy tin 

trong cã nuOc và quc t. D cO ducrc thành qua nay, Nba triiOng da khong ngrng du 

ti.r ye mi rnt trong do tru tiên cho vic xây dirng Ca sâ vt chtt phOng hçc, phOng thI 

nghim, phOng thrc hành nhm dam bão ch hc cho g.n 20.000 sinh viên, h9c viên 

theo hc các bc dào tao  cao hc và dai  hçc  tai  15 khoa vOi 5 kh6i ngành Si.rc khOe, 

Kinh t Xà hôi - Nhân van, K thut — Cong ngh, Ngh thut — M thut. 

Tnring Dai  hçc Nguyen Tat Thành cam két cung cp nuôn nhân 1irc có chat 

hrQ'ng, cO sirc canh  tranh cao trén thj truäng lao dng trong và ngoài mrâc thông qua 

dào tao,  nghien cru và phiic vit cong dng, x hi d1ra trén lien minh chin ltrçic gn kt 

vài các doanh nghip và các vin nghiên cru. 

Vii quan dim dui h9c là nol hi ty tinh hoa, tn thüc tOa sang, Dai  h9c Nguyn 

Tt Thành dà quy fl1 di ngü hcm 2.000 can bi, giâng viên Ca hru và thinh giãng có 

trinh do chuyên mon cao vá tam huyt vOi ngh. Song song vOi vic nâng cao trInh dO 

chuyên mOn cüa dOi  ngU su pharn, Nhà trung cUng thay di phuang pháp dào t?o 

nhtm dáp i'rng yêu cu ngày càng cao cUa doanh nghip. Ben canh  cong tác dào tao, 

cong tác nghien ctiru khoa h9c cüng duçic Nba tnrng dtc bit quan tam. Dn nay, dä có 

han 25 d t7i nghiên ctru cAp nhâ nuàc, 32 d tài cAp bO,  22 d tài cAp Sâ, 4 d tài hp 

tác quc t& han 500 d tài nghien ci:ru cAp trLr?Yng, gAn 700 nghiên ciru duçc dang trên 

các tap  chI ISI! SCOPUS. Nhm thit 1p các mi quan h quc t tao  diu kin cho 

sinh vien duc tip can, cp nht nhung kin thrc mcci v các ngành ngh dào tao  cüa 

cac quc gia trên th giOi, Nhà truäng d k kt ghi nhâ hcip tác han 200 tnrOng dai 

hoc, hc vin cUa gn 20 quc gia trên th gii. Vic k kt hcp tác nhm tao  diu kin 

d Tnring DH Nguyn TAt Thành va di tác trao dM sinh viên, giàng viên, giao hru hc 
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thut, giao kru van hóa.... Hang näm, Nhà trtrng cUng dua sinh viên các khoa sang các 

nirâc nhis Nhât, Drc, Malaysia, Israel, Trung Quc... d thirc ttp và lam vic. 

Chü tr9ng trong vic nâng cao chit lucmg d vuon len dt dang cp quc gia và 

quc t, chucirng trinh dào tao  cUa trung dirçic xây dirng trên Co s& nhu cAu thi,rc tin 

cüa doanh nghip, tham khão các chucing trInh tiên tin trong và ngoài ni.rOc, và duçic 

dánh giá theo BO tiêu chun AUN-QA cüa mang  lui các trii?rng dai  hçc Dông Nam A 

(ASEAN University Network). Vào thang 10/2019, Nhà tnrông da dixçic cong nhn dat 

kirn dlnh  2 chiiong trInh dào tao  trinh d dai  hçc ngành Cong ngh K thut Din — 

Din ti'r và ngành Quãn trj khách san  theo Thông tix 04 cüa B Giáo diic và Dào tao. 

CUng vài do, trãi qua qua trInh nghiem tüc và dOc  1.p trong vic thu thp s 1iu 

và dãnh giá hoat dng ccia Tnrng theo b tiêu chuAn QS Stars, vào tháng 10/2019 T 

chüc QS chInh thi:rc Cong nhn Trirng Dai  hc Nguyn Tt Thành dat  4 sao. Day là 

tnr&ng ngoài Cong dâu tiên cüa Vit Nam dt.rqc t chtrc QS dánh giá dat  4 sao. 

Trung DH Nguyn TAt Thành duçc dánh giá theo 8 tiêu chuAn, bao gm: 

Teaching/ChAt lucng giàng day; Emp1oyability/Vic lam cüa sinh viên; 

InternationalizationIQuc t hOa; Academic Development/Phát trin h9c thutt; Program 

Strength/ChAt hrcing chtrong trInh dao tao;  Facilities/Co s& vt chAt; Social 

Responsibility/Trách nhim xà hOi;  IncIusiveness/Phát trin toàn din. Thang 11/2019, 

4 chuong trinh dào tao  cUa Tnring gm: Cong ngh Thông tin, Quãn trj Kinh doanh, 

Tài chInh — K toán và NgOn ngü Anh dà dt kt qua dãnh giá ngoai chInh thrc b&i 

AUN-QA. Dày có th coi là minh chirng khng dlnh  uy tin và chAt h.rng dào tao  cUa 

Nhà truông không chi c Vit Narn ma cã quc t. 

TriAt l dào tao  cüa Nba truOng là thirc hçc, thrc hành, thrc danh, thc nghip, 

nhrn dam bào thrçc 191 Ich cüa ngtrii hQc, 19i ich cüa nhà tru'&ng, 191 ich gia dInh 

Va hyi Ich xã hi. D lam duçic diu nay, Dai  h9c Nguyn TAt Thành d tao  ra các lien 

minh chin Iuçrc gi0a nhI trtring, nhà doanh nghip, nhà quän 1, nhà nghiên cfru, 

chü trQng gAn kt cht chë gifra dão to va vic lam, tuyn sinh và tuyn dtng. Vic 

trang bj các k5' näng mm cho sinh viên, giüp sinh viên tir tin trong mçi hoat dng h9c 

tap, nghiên cOu, th hin bàn than cUng di.xçcc Nhà tr11ng dc biêt quan tam. ChInh vi 

th& 100% sinh viên tt nghip du'çrc gi&i thiu vic lam và nhn duçic dánh giá cao 

cUa cac doanh nghip và xä hi. Ngoai ra, Nhà truông cOn cO nhüng chi.rong trinh 
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khuyn khich sinh viên th hin bàn linh chU dng, bin qua trmnh dào to thành tir dào 

tao, khoi dy tinh thAn khôi nghip kin quc. 

Vài sr dAu ttr phát trin v mçi met, cUng sir quyt tarn và n lrc cUa tp th giâng 

viên, can b - cong nhân viên và sinh viên, Trung Di h9c Nguyn Ttt Thành cam kt 

là "TOA NHA TRI THUC" — noi dern !i hnh phIic cho sinh viên, giãng viên, 

doanh nghip và xa hi. 

•:• Di, clii các tr so' (cc so' và phân h4u) và dja chi trang web: 

Nhà trt.ring cO 07 co sâ dão to bao gm: 

- Co sâ 1: 300A Nguyn Tt Thành, P. 13, Q.4, TP.HCM (tr1i sâ chInh); 

- Ca sa 2: 298A Nguyn Tt Thành, P.13, Q.4, TP.HCM; 

- Co s& 3: 45813F Nguyn Hth.i Thu, P. Tan Hung, Q.7, TP.HCM; 

- Co sâ 4: 38A Nguyn Van Qui, P. Phii Thun, Q.7, TP.HCM; 

- Ccx so 5: 331 Quc 1i 1A, P. AnPhUDông, Q.12, TP.HCM; 

- Co sO 6: 2374 Quc l 1A, KP2, P. Trung M Tây, Q.12, TP.HCM; 

- Ccx sO 7: Khu Cong ngh cao TP.HCM; 

Thông tin lien h: Din thoi: 1900 2039 

- S Fax: 028.3940.4759 Website: www.ntt.edu.vn   

1.2 Quy mô dão tio 

Kh4i ngành/ 
Nhóm ngành 

Quy mô hin ti 

NCS 
H9c 
viên 
CH 

OH CDSP TCSP 

GD 
chInh 
quy 

GDTX 
GD 

chInh 
quy 

GDTX 
GD 

chinh 
quy 

GDTX 

Khi ngành 1 0 

Khi ngành II 296 

Kh6i ngãnh UI 114 4,926 

Khi ngành IV 144 

Khi ngãnh V 13 4,846 

KhMnganhVl 6,861 

KhM ngãnh VII 4,781 

Ting (ghi rO cã s6 
NCS, cao hQc, SV 

OH, CD) 
127 21,815 

D an itt chñ tuyn sinh nàrn 2020 — Trwàng Dgi hQc NguyJn Tt Thành Trang 3 



Ma truOng: NTT 

2. Các thông tin cüa näm tuyên sinh 2020: 

2.1 D6i tu'Qng tuyn sinh: 

- Theo quy djnh cUa BGDDT. 

2.2 Phim vi tuyên sinh: 

- Tuyn sinh trong Ca nuâc. 

2.3 Phuvng thüc tuyn sinh: 

- Can cr thông tu 09/2020/TT-BGDDT ngày 07/05/2020 ban hàrih Quy ch tuyn 

sinh trInh d dai  hc 2020 cUa B tnrâng BO giáo dc và Dào tao. 

- Phi.rong thrc 1: xét tuyn kt qua thi TI-IPT 2020 theo t hcip mon. 

' Phtrang thirc 2: xét tuyn kt qua hçc bt dtt 1 trong các tiêu chI: 

o TngDTB 1 HKlórp 10+DTB 1 HK1Op11+DTB 1 HK1àp 12dattir18tra 

len ('du'cfc chQn ditm cao nht trong 2 HK cia mi näm hQc,) 

o Dim t hçip các mon xét tuyn lap 12 dtt tcr 18 trâ len. 

o Di&n Trung bInh Ca nàm lap 12 dat  t1r 6.0 trâ len. 

Riêng các ngành thc khóe cn them ngwàng dam báo cha1t iwcrng dcu vào cia BGDDT: 

o Ngành Y khoa, DUQ'C hoc: hoc hrc 16p 12 xèp logi tIr Giói hoc dim xét t6t 

nghhp THPT fIt 8,0 tró len. 

o Ngành Y hQc dir p/iông, Diu du'ang, K9 thufl xCt nghim y hgc: hQc 4cc lap 

12 xp logi tic K/ia hogc dim xét tat nghip THPT tIr 6,5 trô' len. 

' Phtrcmg tliirc 3: xét tuyn kt qua bài thi kim tra dánh giá näng luc cUa Dai  hçc 

Quc gia TPHCM. 

'J4 Phucmg thirc 4: xét tuyn thing, uu tiên xét tuyn cãc thI sinh dt giãi kS'  thi hQc 

sinh giOi quc gia, cuc thi Khoa hc k5 thut quc gia, K' thi tay ngh Asean 

và quc t; xét tuyn các thI sinh ngui nuOc ngoài dü diu kin h9c tp hoc 

theo din cCr tuyn. 
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2.4 Chi tiêu tuyn sinh: 

Chi tiêu tuyn sinh näni 2020 Nba Tnthng dr kin dành ti thiu 70% chi tiêu 

cho phnYng thirc 01, 25% chi tiêu cho phrong thtrc 02 và 5% chi tiêu cho phuang thirc 

03 Va 04. 

Ten trirO'ng, Ngành hçc 
Ma 

tru*ng Ma Ngành T hqp 
Dukin 
chi tiêu 

2020 

(I) (2) (3) (4) (5) 

TRUONG DAI HQC 
NGUYEN TAT THANH 

NTT 7.025 

Website: www.ntt.edu.vn  

I Ykhoa NIT 7720101 

BOO:Toán, HOa hçc, Sinh h9c 

2 Yh9cdIrphOng NIT 7720110 

3 Droc hoc NIT 7720201 AOO:Toán, Vt 1'. HOa h9c 
AOl :Toán, Vt l, Ting Anh 
BOO:Toán, Hóa hQc, Sinh hQc 
D07:Toán, HOa hçc, Ting Anh 4 Diu du0ng NIT 7720301 

5 K5 thuât Y sinh NIT 7520212 AOO:Toán, Vt I, HOa h9c 
AOl loan, Vt 1, Ting Anh 
AO2:Toán, Vt Ii', Sinh hçc 
BOO:Toán, I-lOa h9c, Sinh Iiçc 6 Vt l' y khoa NIT 7520403 

7 Cong ngh .sinh hQc NIT 7420201 AOO:Toán, Vt l, HOa hçc 
BOO:Toán, HOa hçc, Sinh hçc 
DO7:Toán, HOa h9c, Ti&ng Anh 
D08:Toán, Sinh h9c, Ting Anh 8 K9 thuit xét nghirn y h9c NIT 7720601 

Cong ngh k thut HOa 
hoc 

NiT 7510401 
AOO:Toán, Vt l, HOa hçc 
AOl :Toãn, Vtt ly, Ting Anh 
BOO:Toán, HOa h9c, Sinh h9c 
D07:Toán, Hóa hQC, Ting Anh 

10 Cong ngh thrc phm NIT 7540101 

11 
Quan1'tainguyënvàrnOi  
truO'ng 

NIT 785010! 

12 Quan he cOng chüng NTT 7320108 

AOl :Toán, Vt 1, Ting Anh 
COO:NgQ van, Ljch sCr, Dja 1' 
DO! :Toán, Ngt van, Ting Anh 
D14:NgU van, Ljch sr,Tiéng Anh 
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13 Tam l hQc NTT 7310401 

BOO:Toán, HOa hQc, Sinh liçc 
COO:Ngft van, Ljch sir, Dja l 
DO I :Toán, NgO van, Tiêng Anh 
Dl4:NgQ van, Ljch sCr,Tiéng Anh 

14 Kthutxâydrng NTT 7580201 

AOO:Toán, Vt l, HOa h9c 
AOl :Toán, Vt 1, Ting Anh 
DO1 :Toán, NgQ van, Ting Anh 
D07:Toán, Hóa hQc, Ting Anh 

15 K5 thut din, din tCr NTT 7510301 

16 
Cong ngh k thuât cci din 
tcr 

Nil' 7510203 

17 CongnghkthutOtô Nil' 7510205 

18 Cong ngh thông tin Nil' 7480201 

19 K5thutphân mm Nil' 7480103 

20 
MngmáytInhvaTwyn 
thông dtY lieu 

NTT 7480102 

21 
K5 thut h thng Cong 
nghip 

NIT 7520118 

22 K toán Nil' 7340301 

23 Tài chInh — ngân hang Nil' 7340201 

24 Quán tn kinh doanh Nil' 7340101 

25 Quãn tn Nhân luc Nil' 7340404 

26 Luãt Kinh t NTT 7380107 

27 
Logistic và quãn l chui 
cungiThg 

Nil' 7510605 

28 Throrng mai  din tCr NTT 7340122 

29 Marketing Nil' 7340115 
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30 Quãn tr khách Sfl NIT 7810201 AOO:Toán, Vt 1, HOa hpc 
A01:Toãn, Vt l', Tieng Anh 
COO:Ng[t van, Ljch si:r, DIa  1 
DOI:Toán, Ngt van, Ting Anh 31 

Quan trj nhà hang và dch 
v11 an uong 

NTT 7810202 

32 NgônnguAnh NIT 7220201 

C00:Ngt van, Ljch SCr, Dja l 
DOI :Toán, Ng(t van, Ngoai ngti 
(Ting Anh/Ting Trung) 
D14:NgIt van, Lch sCr,TingAnh 
D15: Ngfl van, DIa l,Tiéng Anh 

Ting Vit và Van hóa Vit 
Nam 

NIT 7220101 

34 Du ljch NIT 7810101 

Truy&n thông da phuong 
tin 

NTT 7320104 

36 Viêt Narn hçc NIT 7310630 

37 Ngon ngct Trung Quc NIT 7220204 

38 DongPhucrngHoc NIT 7310608 

39 Thit k d hoa NIT 7210403 
V02:Toán, Ting Anh, V tinh vt clii 
VOl :Toán, Ngf van, V tinh vt chi 
HOO:Ng( Van,VetTnhvtchi,Vetningtrfmau 
H07 :Toán,W tinh vat clii. Vë trang ti-i màu 

40 Kin trüc NIT 7580101 

41 Thitknôitht NIT 7580108 

42 Thanh nhc NIT 7210205 
NOI: NgQ van, Kin thirc tng hçip v 
am nhc, Nang khiu (Hat) 

43 Piano NIT 7210208 
NOO: NgU van, Kin thrc tang hçp v 

flC Nang khiu (Dà.n piano) 

Din viên kich, din ãnh- 
truyn hinh 

NIT 7210234 

N05: NgU van, Kin thCrc chuyên 
nganh (vAn dap), Nang khi4u (TrInh 
bay tiu phAm) 

45 Quay phini NIT 7210236 N05: NgQ van, Kin thrc chuyën 
nganh (vAn dáp), Nang khiu (Xem 
pliimvabinh1un) 46 

Dodindinãnh-Truyn  
hInh 

NIT 7210235 

Id 

I 
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2.5 NgirOiig dam bão chat hrqng du vào, diu kin nhân DKXT: 

Nàm 2020, Tnrmg Dai  hçc Nguyn T.t Thành nhn h so däng k xét tuyn tht 
cã các thI sinh d tt nghip THPT theo quy ch tuyn sinh 2020 cia Bô GD&DT ban 

hãnh. 
Các ngành F k/wa, V h9c dypl:ông, Duic, Diu du'ông, K9 thuif Xe! nghm 

y h9c xét theo ngtrOng dam bão chat hrng quy dnh cüa B GDDT. Các ngành con 
1i dtr  kin xét tà 15 dim d6i vO'i tng dim 3 mon thi THET Va 6 dim di vOi 
dim trung bInh hQc b lO'p 12. 

Riêng dM vâi ngành Nàng khiu, thi sinh se két hçip vâi dim thi mon Nàng 
khiu do trLthng Dai  hc Nguyn Tt Thành ti chüc hoc nip k& qua thi mon Nàng 
khiu tr trr1ng Di hçc khác có t chrc thi näng khiu d xét tuyn. 

Lch thi näng khiu các dqt: 

Dçrt 
Thôigian 

A • 
nhn ho so' thi tuyen 

. 
Ngay thi 

. 
Thoi gian cong bo ket qua 

01 Tr ngày thông báo - 26/07/2020 31/07/2020 10/08/2020 

02 01/08/2020-17/08/2020 21/08/2020 31/08/2020 

03 18/08/2020-01/09/2020 04/09/2020 14/09/2020 

04 (Dr kin) 

05 (Du kiên) 

2.6 Các thông tin cn thit khác d thI sinh DKXT vào các ngành cüa tru*ng: ma 
A A A A . .A A 

so trirong, ma so nganh, to hç'p xet tuyen va quy d!nh  chenh lçch diem xet tuyen 

giu'a các t hçrp; các diu kiin phy sfr dyng trong xét tuyn: 

Tnthng Dii h9c Nguyn Tt Thành: Ma trrông: NTT 

Quy djnh chênh 1ch dim xét tuyn gitia các M hcp: KhOng. 

Các diu kin phii sir ding trong xét tuyn: Khong. 
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2.7 T1 chuc tuyn sinh: Tho'i gian; hInh thuc nhn hI so' DKXT/ thi tuyn; các 

diu kiin xét tuyn/ thi tuyn, ti hyp mon thu bài thi di tñ'ng ngành dào t30 

2.7.1 Phirong thfrc 1: xét kh qua thi t6t nghip THPT näm 2020 theo ti hyp mon. 

a. TI,öi gian xét tuyn: Theo ljch tuyn sinh cUa Bô Giáo dc và Dão tao. 

Dqt 
xét 

Tho'i gian 
nhân h so' 

Cong b 
kt qua 

Ghi chü 

01 Theo Ijch BGDDT 05/10/2020 

02 05/10/2020-18/10/2020 19/10/2020 

b. Jflnh Iliac nhIn h so' DKXT: 

Trong thai han  quy djnh mi dçt, thI sinh np Phiu däng k xét tuyn và phi dir 

tuyn theo quy djnh cüa Bô Giáo dc và Dào tao  (30,0OOd/nguyn vçng) hoc qua 

dung biru din theo hInh thirc thu chuyn phát nhanh, ehuyn phát uu tiên hoc có th 

np trirc tip tai  Trung tarn tu vAn tuyn sinh cüa Trung Dai  h9c Nguyn TAt Thành. 

Ha so'gtim: 

- Phiu clang k xét tuyn 

* Luu : ThI sinh khi xác nhcn nhcp hQc nç5p ban chInh Giãy chá'ng nl,mn kit 

qua liii ('cO cht k3 cia ('ha ijch H5i dng thi và dóng dÔ do cza Trzthng chz fri cym 

thi) cho Tru'àng Dgi hQc Nguyn Td'r Thành trong thai hgn quy djnh caa m6i dcxi xét. 

c. Tiêu chi và dku k&n  xéf: xét dim cong các mon thi theo t hcip mon xét 

tuyn dat  nguO'ng tM thiu theo quy djnh cüa B Giáo dc và Dào tao  di vâi nh&ng thI 

sinh thi tuyn k' thi THPT iiärn 2020. 

Riêng dM vi các ngành näng khiu, TruOng së kt hcp xét kt qua k' thi THPT 

mon thi và t chirc thi kirn tra các mon näng khiu hoc xét kt qua thi mon nAng 

khiu tir Trueing Dai  hQc khãc có t chirc thi näng khiu d xét tuyn (ngãy thi näng 

khiu dir ki6n thrcc t chirc hang tun ciii th tai  mic 2.5). 

Nguyen thc xét cia phuvng thzc này. xét t cao xu6ng thAp tAt cã các nganh theo 

quy djnh cUa B Giáo diic và Dào tao  cOng b và can cir vào s luçng h so h9c sinh 

np (uu tiên xét thI sinh clang k' xét tuyn dt 1 xong rnâi xét tip dt bt sung). 

ThI sinh ch9n 01 trong 04 t hçrp mOn theo ngành d xét theo rniic 2.4. 
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2.7.2 Phu'o'ng thwc 2: xét tuyn kt qua hçc b 

a. Thôi gian xét tuyn: Dr kin chia làni 10 dçit: 

Dçrt 
xet 

Th&i gian 
nhn ho so' xét tuyên 

Ghi chü 

01 Trngaythongbão- 15/05/2020 

Các dçit xt tuyn, xét b sung, 

tiy theo so 1i.rçng thI sinh dang 

k' xét tuyn, can cr vao chi tiéu, 

nhà Tnrmg së thông báo chInh 

th(rc ljch xét tuyn cho mi dçt 

ti website tuyensinh.ntt.edu.vn  

02 16/05/2020-02/08/2020 

03 03/08/2020-09/08/2020 

04 10/08/2020-16/08/2020 

05 17/08/2020-23/08/2020 

06 24/08/2020-30/08/2020 

07 31/08/2020-06/0912020 

08 07/09/2020-13/09/2020 

09 14/09/2020-20/09/2020 

10 21/09/2020-27/09/2020 

11 28/09/2020-04/10/2020 , 
Bô sung zheo ljch diêu chinh 
triên khai Cong tác tuyênsinh 
cza BGD dé dOm báo quyén lçri 
các thI sinh den ngây 05/10/2020 
rnái biét Mt quO xét tuyen. 

12 05/10/2020-11/10/2020 

13 12/10/2020-! 8/10/2020 

14 19/10/2020-31/10/2020 

b. Hlnh thfrc nI,n ho so' DKXT: 

Trong thi hmn quy djnh cüa mi dçt, thI sinh däng k? xét tuyn online ti 

website: tuyensinh.ntt.edu.vn  => Däng k online ho.c qua bru din b&ng chuyn phát 

nhanh1chuyn phát uu tiên hotc có th np trirc tip và 1 phi xét tuyn 30,000d/nguyn 

v9ng ti Trung tarn tu vAn tuyn sinE cüa Trung Dii h9c Nguyn TAt Thành. 

Hi sogm: 

Phiu clang k2 xét tuyn; 

B&ng tt nghip TI-IPT ho.c GiAy Chrng nhn TN tam  th?i (ban sao); 

H9c ba THPT (ban sao); 

GiAy chüng nhan u'u tiên (nu co). 

c. Tiêu chI và diu k4n xét: xét tuyén kt quO hQc bçi dçzi 1 trong các tiêu chi: 
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o Tng DTB I HK lOp 10+ DTB 1 HK lOp 11+ DTB 1 HK lOp 12 dt tü 18 trO 

len ('dirçrc chQn dkm cao nhct trong 2 HK cta mJi nOm hQc,) 

o Dirn t hqp các mon xét tuyn lOp 12 dt tr 18 trO len. 

o Dim Trung binh Ca nàm lOp 12 dt tr 6.0 trO len. 

Riêng các ngành thc khóe ccn them ngttOng dam báo cMt lwcxng du vào caa BGDDT. 

o NgOnh Y khoa, Dirçic hQc. hQc 1yc lop 12 xê'p loqi ti'r GiOi hoc di,n xét tot 

ng/7ip THPT tz 8,0 tr& len. 

o Ngành Y hQC c4 p/lông, Diu dwàng, K9 thuqt xét nghicm y hçc: hQc 4c lOp 

12 xp logi lit Khá hoçc dkm xét tht nghicp THPT lit 6,5 Ira len. 

d. Cách tinh dim u'u tiên: 

Dim XT = (DTB 1 + DTB 2+ DTB 3 + Dim U'T (nêu có)) /3 

hoçic Dim XT = Diem tng kt cuoi näm + Diem 1ST (né'u có)/3 

Trong do: DTB 1, DTB 2, DTB 3: DTB xét theo tiêu chI. 

Dim UT: theo quy ch tuyn sinh cüa B GD&DT. Ngoai ra TrixOng quy 

djnh them diu kin thI sinh phâi d4t hnh kim lOp 12 ti1 1oi khá trO len. 

Rieng di vOi các ngành nàng khiu, TruOng sê kt hcip xét kt qua h9c b 

THPT và t chirc thi kim tra các mon näng khiu hotc xét k& qua thi mon näng khiu 

tr TrLrng Dti hc khác co t6 chirc thi näng khiu d xét tuyn (ngay thi näng khiu di,r 

kin duçic t chtlrc hang tun th ti miic 2.5). 
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2.7.3 Phuong thüc 3: xét tuyn kt qua bài thi kim tra dánh giá nang hc cüa D3i 

hçc Quc gia TPHCM. 

a. Thól gian xét tuyln: Dr kiln 01 dY: 

Dçrt 
xét 

Thô'i gian 
nhân h so xét tuyn 

Thôi gian cong 
b kt qua 

Ghi chu 

01 0 1/06/2020-26/08/2020 27/08/2020 Các dçit xét b sung tüy theo s hxçing thi sinh 
dAng k xét tuyn, cAn c(r vào chi tiêu, nha 
Tnr&ng së thông báo chInh thCrc ljch xét tuyên 
cho mi dcit ti website tuyensinh.ntt.edu.vn. 

02 17/09/2020-27/09/2020 28/09/2020 

03 28/09/2020-11/10/2020 12/10/2020 

b. Hmnii tithe nhIn h so' DKXT: 

Trong thñ han  quy djnh cüa rn& dqt, thI sinh dang k xét tuyn online tai 

website: tuyensinh.ntt.edu.vn  > Bang k online hoc qua bixu din btng chuyn phát 

nhanh/chuyn phát uu tiên hoc có th np trrc tip và 1 phi xét tuyn 3O,000dJnguyn 

v9ng tai  Trung tam ti.r vAn tuyn sinh ctia Truông Dti hc Nguyn TAt Thành. 

Ho scrgm: 

Phiu dang k xét tuyn; 

Bàn chInh phiAu kt qua thi dánh giá nAng 1rc näm 2020 cUa DHQG-HCM 

B&ng t6t nghip TI-IPT hoc GiAy CNTN tam  thai (bàn sao); 

GiAy chrng nhn uu tiên (nu co). 

c. Tiêu c/il và ditu kiin xét: 

Dim bài thi kim tra dánh giá näng lrc cUa Dai  hc Quc gia TPHCM dt 

tcr 600 dim trâ len và dat  mrc dim chuAn dAu vao theo tcrng ngành do 

tnrng DH Nguyn TAt Thành xác djnh sau khi có kt qua. 
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2.7.4 Phu'ong thuc 4: xét tuyn thang, tru tiên xét tuyn, cfr tuyn: 

2.7.4.1 Diu kin du'c xét tuyn thing: 

- Theo quy djnh tuyn sinh cUa BGDDT. 

- Tng dim 3 mon thi tt nghip THPT nàm 2020 üng vOi t hcip xét 

tuyn cCia ngành dãng k dat  21 dim trâ len dA cong  dim uu tiên (cac 

ngành thc khóe xét them ngwfng dam báo chdt lucing cia BGDDT). 

- Tng dirn trung bInh cui näm cüa 3 mon h9c ba lop 12 irng vài t hçrp 

xét tuyn cia nganh dang k dt 21 dim tro len d cOng  dim uu tiên (các 

ngành thc khóe xét them ngw5ng dam báo cMt lu'Qng cza BGDDT. 

- Ngành Ngon ng0 Anh: có chi.rng chi TOEFL BT tü 80/120 hoc IELTS 

tir 6.0/9.0. 

- D tt nghip dai  h9c (các ngành thc khóe xét them ngwông dam báo cMt 

hrçrng cãa BGDD7). 

2.7.4.2 Iiu kin thrçrc xét tru tiên: 

- ThI sinh có chirng chi TOEFL BT tfr 60/120 hoc IELTS tu 4.5/9.0 di.rçc 

i.ru tiên xét tuyn vao các nganh có mon Ting Anh vâi mrc dim tucYng 

dtxcing dim 7 theo thang dim 10. 
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2.8 ChInh sách UII tiên: 

Thrc hin theo quy djnh c1ia Quy ch tuyn sinh dai  hc do Bô Giáo dc Va Dào 

tto ban hânh; thi sinh thuc din i.ru tiên dirçic cong dim i.ru tiên theo mc dim duqc 

huing vào tcng dim chung d xét tuyn. 

2.9 L phi xét tuyn: Thic hin theo quy dnh hin hành cüa Nhã ntro'c. 

2.10 HQC phi di kin di vOl sinh viên chinh quy, 1 trInh tAng hQc phi ti da cho 

tung nAm (nu cO) 

Dan giá h9c phI không thay di trong su& khóa hQc dào tto. 

TT Nganh 
Thôi gian 

dao t30 
HQC phi 
TB/nAm 

I Ykhoa 6 

2 Drçichyc 5 

3 Diuduing 4 

4 Y hçc dir phông 6 

5 K5' thu.t xét nghim y hc 4 

6 Quãn trj kinh doanh 3 

7 Quãn trj nhân 1rc 3 

8 Logistic và quán 1 chui cung i'rng 3.5 

9 Marketing 3 

10 Thuang mi din tir 3.5 

11 Taichinh-Ngânhàng 3 

12 Ktoán 3 

13 Luâtkinhtê 4 

14 Quãn trj nhà hang vã djch vii An ung 3 

15 Quãn trj khách sn 3 

16 Duljch 3 

17 Viêt Narn h9c 3 

18 Târn1hçc 3 

19 Quan h cong chUng 3 

20 NgônngUAnh 3.5 

21 NgônnguTrungQu6c 3.5 

22 DOngphiicinghc 3.5 
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23 Ting Vit và Van hóa Via Nam 3.5 

24 Cong ngh k thut C Din tr 3.5 

25 Cong ngh k5 thut ô to 3.5 

26 Cong ngh k thuat din, din tü 3.5 

27 K thu.t h thng cong nghip 4 

28 Cong ngh sinh h9c 3.5 

29 Quán 1 tãi nguyen và rnôi truông 3 

30 Cong nghkthuthoahçc 4 

31 Cong ngh thirc phm 4 

32 Cong ngh thông tin 3.5 

33 K5'thutXaydrng 3.5 

34 
& A ThletkedohQa 3.5 

35 Kintrüc 4 

36 Thitknithât 3.5 

37 KthutYsinh 4 

38 Vt1Ykhoa 4 

39 Thanhnhc 3 

40 Piano 3 

41 Dao din din ãnh - truyn hinh 3.5 

42 Din viên kjch, din ãnh - truyn hInh 3.5 

43 Quay phim 3.5 

44 Truyn thông cIa phuang tin 3.5 

45 K5' thut phn mêm 3.5 

46 Mng may tInh và Truyn thông d 1iu 3.5 
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2.11 Thông tin tni'c giãi dáp thãc mc qua trInh däng k dr thi Va xét tuyn: 

Dia chi website: www.ntt.edu.vn Hotline: 19002039 

STT HQ ten Chirc danh Din thoai & Email 

I TrAn Xuân Hiên PGD TTTS 0914 298 300 
txhien@ntt.edu.vn  

2 Nguyn ChI Thirc PGD TTTS 0912 298 300 
ncthuc@ntt.edu.vn  

3 H Thanh Tmnh PGD TTTS 0906 298 300 
httinh@ntt.edu.vn  

4 Lu Trung Di:rc PGD TTTS 0902 298 300 
ltduc@ntt.edu.vn  

A A . 2.12 Thong tin ye tuyen sinh chinh quy cua 2 nam gan nhat 

2.12.1 Phwmg thrc tuyên sinh cüa 2 nrn gAn nht (thi tuyn, xét tuyn hoc kt hçip thi 

tuyn và xét tuyn): 

Phircing an tuyn sinh nAm 2018: 

Phutrng thác 1: xét ke't qua Kj Ihi THPT quc gia là dirn Irung blnh c5ng 03 

mon liii theo td hcrp mOn xét tuyn theo quy djnh cOa Bó GiOo dyc và Dào tgo dcii 

v&i nhu'ng thI sinh thi tuyiin Ic)) thi THPT quc gia náni 2018. 

. Phwo'ng thzc 2: xét die2m trung binh chung cüa các mOn hQc trong nàm hQc lap 

12 thuôc tá Iip mOn xét tuyn cho tt cO các ngành Dai hQc. Ngu6ng die2m ti 

thie2u xét t 6.0 tr& len di vái trinh d3 Dgi hQc. 

Phrorng an tuyn sinh nãm 2019: 

. Phwrng thüc 1: trthng xét dirn cong  03 mon thi theo t hcrp mon di vài nhUng 

thI sinh thi tuyn k' thi TI-IPT quc gia näm 2020. 

Plurrng thirc 2: xét dim trung binh chung cüa các mon h9c trong näm hc lap 

12 thuc t hcrp mon xét tuyn hoc dim trung bInh cã näm lap 12 theo quy 

djnh nguang dam bâo chat h.rcing cia B giáo diic. 

Phucmg tlii.rc 3: xét dim nhung thi sinh dâ tt nghip THPT tr kt qua bài thi 

kirn tra dánh giá näng lirc cüa Di hçc Quc gia TPHCM. 

Phuo'ng thrc 4: thi tuyn du vào do trung DH Nguyn T.t Thành t chrc. 

Phiwng thirc 5:  xét tuyn thng, uu tiên xét tuyn các thI sinh dat  giâi kS'  thi hçc 

sinh giOi quc gia, cuOc thi Khoa h9c k thut quc gia, K' thi tay ngh Asean 

và quc t; xét tuyn các thI sinh ngthi nuâc ngoài dU diu kin hc tp hoc 

theo diên ci tuyn. 
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2.12.2 Dim trüng tuyn cüa 2 näm gAn nht (Iy tr kt qua cüa KS'  thi THPT quc gia) 

Nhom nganh/ Nganh/ to hçrp xet 
tuyen 

Nãm 
tuyên sinh -2 

(2018) 

Nàm 
tuyên sinli -1 

(2019) 

Chi 
tiêu 

L 
So 
TT 

. Diem 
TT 

Chi 
tiêu 

L So 
TT 

Diem 
TT 

Nhóm nganh H 

Do din din ãnh - Truyn hinh 50 15 50 15 

Thit kê d ha 200 15 200 15 

Thanhnhac 50 15 50 15 

Piano 100 15 100 15 

Din viên kjch, dién ânh-truyn hInh 50 19.5 

Quay phim 19 

Thitknitht 100 15 100 15 
Nhóm ngành III 

Ktoán 150 15 150 15 

Tài chInh ngân hang 150 15 150 15 

Quán tn kinh doanh 200 15 200 16 

Luâtkinht 200 15 200 15 

Quãn tn nhân Jut 100 15 100 15 

Marketing 50 15 

Thuo'ng mi din tCr 15.5 

Nhóm ngành IV 

Congnghsinhhcc 250 15 250 15 

Nhóm nganh V 

Kthutdin,dintCr 150 15 150 15 

CongnghkthutCodinttr 150 15 150 15 

Congnghk5thuthóahçc 100 15 100 15 

CongnghkthutOto 300 15.5 300 17 

K5thutxâydirng 150 15 150 15 

Congnghthongtin 250 15 250 15 

CongnghthtrcphAm 100 15 100 15 

Kintrc 150 15 150 15 

100 15 100 15 

VãtIYkhoa 100 15 100 15 

KthuâtYsinh 100 15 100 15 

Logistic và quân 1? chui cung Iing 40 15 

Nhóm ngãnh Vi 

Ykhoa 150 20 150 23 

D.rac 950 16 950 20 

DiudtrOng 250 15 250 18 

Yhcdijphông 50 17 50 18 

K5' thut xét nghirn y hc 250 1 8 
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Nhóm ngành VII 

NgônngCAnh 150 15 150 15 

NgonngOTrungQuc 50 15 50 15 

Quãn 19 tài nguyen và rnôi trI.rng 60 15 60 15 

VitNarnhçc 50 15 50 15 
Quântrikháchsan 80 16 80 17 

Quãn trj nhà hang và djch vu an ung 80 16 80 17 

Dongphuanghoc 50 15 50 15 

Duljch 50 16 

Quanhcongch0ng 20 15 

Tâni 19 hoc 20 15 

Truyn thông da phung tin 20 15 

Ting Vit vâ Van hóa Vit Nam 20 16 

Tong 5120 5820 

3. Thoi gian du kin tuyên sinh các dqt trong nãm 

3.1 Thic hin theo các mc ciii th trong tirng phuong thüc nhir trên. 
A • .A . ., 4. Thong tin ye cac dieu kien  dam bao chat hrçrng: 

4.1 Co s& vt chat phyc vy dào to va nghien cfru: 

4.1.1 Thing kê din tich: 

Phong hçc, phong chirc näng Phong 
Din tIch 

(rn2) 

A 1 2 

Phônghc 229 18,881 

- Hôi trung, phOng h9c lan trên 200 ch - - 

- Phông hc tü 50 ch dn 200 ch 130 13,850 

- PhOng h9c di.nci 50 ch 98 4,654 

Trong do: - - 

-PhOngh9crnáytmnh 17 984 

- Phang hçc ngoai ngtl - - 

- Phông h9c nhac, boa - - 

-Phônghçcdanang 208 17,471 

- PhOng h9c khác 3 377 

2. PhOng chuc nang 

- Thu vin/Trung tam hc 1iu 3 1,310 

- PhOng thI nghim 53 4,428 
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- Xu&ig, phOng thrc hành 23 2,208 

- Nhà t.p da nAng 1 83 

- Nhà hiu b (nba lam vic) 154 6,647 

3. Din tIch khác: 

- K tüc xál khu ni trü 21 762 

-Bbcñ - - 

- San van dng 1 800 

4.1.2 Th6ng kê v hQc Iiu (sách, tp chi, k cã e — book, cr s& dfr Iiu din tfr) 

trong thir vin: 

TT NhOm ngành (tao tao 
S ltrçng 

Sách 
Tap chI, 

báo 
c-book CSDL (tin tr 

Nhóm nganh I (khong cO) 18 co' s& dU lieu 

(CSDL) chia sé min 

I. Open Textbook 
Library; 
2. BC Campus Open 
Textbook 
3.DOAJ - Directory of 

2 

Nhóm nganh II (Thit k &i 

hça, Thanh nhc, Thit k 
ni thAt) 

. 
1207 nhan dO! 
3631 bàn 

10 0 

3 

Nhóm ngành III (K toan, 

TAi chInh ngân hang, Quán 

trj kinh doanh, Quân trl 

khách san, Quàn trj nhà 

hang và djch vii An ung, 
Luât kinh tâ, Quán trj nhân 

lire, Thu k vAn phOng) 

. 
4895 nhan del 

27289 bàn 
35 2526 Open Access Journals; 

4.OATD - Open access 
Thesis and Dissertation; 
5.DOAB - Directory of 
Open Access Books; 

Nhóm ngAnh IV (Cong 

ngh sinh h9c) 

1118 nhan d/ 

3343 bàn 
14 893 6.OpenDOAR - The 

Directory of Open 

5 

Nhóm ngành V (K5' thutt 

din — din tir, Cong ngh 

k5 thut Co din tCr, Cong 

ngh k5 thut hóa hoc, 

Cong ngh k thut O to, 

K thut xay drng, Cong 

ngh thông tin, Cong ngh 
may, Cong ngh thiic phAm, 

Kin trOc, K9 thut Y hçc) 

4049 nhan del 

14748 bàn 
36 4356 

Access Resources; 
7.ETDs — Global 
8.Electronic Thesis and 
Dissertation Search; 
9.WorldWideScience.org  
10. B!- Bioline 
International; 
11 .ArXiv; 
12.The Online Book 
Page; 
13.Ngân hang th giài 
(WB); 
14.CSDL RePEc; 

6 
NhOm ngAnh VI (Dt.rçic, 

Diu duOrng) 

1683 nhan d/ 

10077 bàn 
13 928 

7 

Nhóm ngành VII(Ngon ngrr 

Anh, Ngon ng Trung 
Quc, Ting Bàn, Ting 

2956 nhan d/ 

8408 bàn 
18 1206 

15.Australasian Digital 
Theses Program (ADT) 
16.SAGE Open; 
I 7.Journals Online; 
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Nht, Quãn l? tãi nguyen và 1 8.Tap chI Khoa hoc 
mon tnrmg, Viêt Nam hçc) ViOt Nam truc tuyên - 

VJOL. 
09 CSDL có mua quyn 
sir dung: 
I .CSDL Proquest 
Central; 
2.CSDL SpringerLink; 
3.CSDL IEEE; 
4.CSDL ScienceDirect; 
5.CSDL ACS; 
6.CSDL Scopus; 
7.CSDL STD - Tãi !iu 
KH&CN Vit Nam (Cic 
Thông tin Khoa bce & 
Cong ngh Quôc gia); 
8.CSDL Nhiém vu 
KH&CN Viêt Nam (Cue 
Thông tin Khoahçc & 
Cong ngh Quôc gia); 
9.Bt suu tap sách din tCr 
IG Publishin 

4.2 Danh sách giãng viên: Dinh kern phy lyc 
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R11NG 
No'i n/san: 

- B GD&DT (V GI) DH): 

- Luu VT, TT'TS./. 
TRUONG'\, 

/:.7 AIHOC 

_:.-__ x PGS. i. riguyen M3nh Hung 

M trrOng: NTT 

5. TInh hInh vic lam (thng kê cho 2 khóa t6t nghip gân nht) 

Nhóm ngành 
Chi tiêu Tuyên 

sinh 

SSVtrungtuyn 
nhãp h9c 

ttn hi g 

TrongdósSV 
ttnghipdAcó 
vic1àmsau12 

thang 
OH CDSP OH CDSP OH COSF OH COSP 

Nhóm ngành I - - 0 

NhOrn ngành II 220 148 29 41 

Nhóm ngành 111 1,550 1,528 341 458 

Nhórn ngành IV 330 265 49 24 

Nhóm ngành V 2,240 2,235 291 421 

Nhóni ngành VI 1,100 2,145 756 482 

Nhóm ngãnh VII 1,760 1,522 359 281 

Ting 7,200 - 7,843 1.825 1.707 

6. Tài chInh: 

- Tng ngun thu hcip pháp/nam cUa tnring là 684 t dcng. 

- Ttng chi phi dào to trung binh 1 sinh viên/nm cUa nm 1in triicc nm tuyn sinh là 

29.500.000dlO 1 sv/0 lnäm. 
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