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THÔNG BÁO

V? vi?c xét tuy?n nguy?n v?ng b? sung ??t 2 n?m 2016

Tr??ng ??i h?c S? ph?m Thành ph? H? Chí Minh nh?n h? s? xét
tuy?n nguy?n v?ng b? sung ??t 2 tuy?n sinh ??i h?c h? chính
quy n?m 2016, c? th? nh? sau:

1. Thông tin các ngành xét tuy?n

STT

Ngành h?c

Công tác xã
h?i

Mã
ngành

D7601
01

1.

T? h?p môn thi/xét
tuy?n

Ch?
tiêu

?i?m
sàn

(d?
xét
ki?n) tuy?n
Toán h?c, V?t lý, Hóa
60
15.0
h?c
Toán h?c, Ng? v?n,
Ti?ng Anh
Ng? v?n, L?ch s?, ??a
lý
Ng? v?n, L?ch s?,
Ti?ng Anh

2. ??i t??ng xét tuy?n

Thí sinh tham d? k? thi THPT Qu?c gia n?m 2016 theo c?m thi
do các tr??ng ??i h?c ch? trì theo Qui ??nh c?a B? Giáo d?c
và ?ào t?o.
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?i?m xét tuy?n:

+ Xét tuy?n theo ngành và t? h?p các môn thi.

3. Th?i gian nh?n h? s? xét tuy?n nguy?n v?ng b? sung ??t 2
t? 11/09/2016 ??n h?t ngày 21/09/2016

- Ph??ng th?c n?p h? s? ??ng ký nguy?n v?ng b? sung ??t 2:
thí sinh có th? ch?n m?t trong 3 ph??ng th?c sau:

+ N?p h? s? b?ng hình th?c chuy?n phát nhanh qua ???ng B?u
?i?n v? ??a ch?: Tr??ng ??i h?c S? ph?m Tp. H? Chí Minh,
??a ch? 280 An D??ng V??ng ph??ng 4 Qu?n 5 Tp. H? Chí Minh;

+ N?p h? tr?c tuy?n t?i ??a ch?:
http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn c?a B? Giáo d?c và ?ào
t?o;

+ N?p tr?c ti?p t?i phòng ?ào t?o (A107), 280 An D??ng
V??ng ph??ng 4 Qu?n 5 Tp. H? Chí Minh.

- L? phí xét tuy?n: 30.000 ??ng/1 h? s?. (thí sinh ?ã ??ng
ký xét tuy?n ??t 1 vào tr??ng nh?ng không trúng tuy?n n?u
??ng ký xét tuy?n nguy?n v?ng b? sung thì không ph?i ?óng
l? phí).
Thí sinh có th? download m?u phi?u ??ng ký xét tuy?n t?i
?ây.
Thông
tuy?n)tin chuy?n kho?n (??i v?i hình th?c n?p h? s? tr?c
+ Tên tài kho?n: Tr??ng ??i h?c S? ph?m Tp. H? Chí Minh.

+ S? tài kho?n: 1606201036044, t?i Ngân hàng Agribank An
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Phú TP. HCM

+ N?i dung n?p ti?n:
[SBD][H? và Tên] (phí n?p/chuy?n
kho?n thí sinh ch?u). (ví d? v? cách ghi gi?y n?p ti?n)
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