
 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TP. HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2016 
  

 Số: 546/QĐ-HĐTS       TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng  9 năm 2016 
      

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HĐTS TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM 
 Về điểm chuẩn xét tuyển bổ sung đợt 1 vào các ngành đào tạo hệ Chính quy  

của trường đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 

CHỦ TỊCH HĐTS TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HCM 
 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành  kèm theo 
Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 03 năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông 
tư số 03/2015 TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo;  

Căn cứ quyết định số 162/QĐ-ĐHKT ngày 30 tháng 03 năm 2016 của Hiệu trưởng 
trường đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh 
đại học hệ chính quy năm 2016; 

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của trường đại học Kiến trúc thành phố Hồ 
Chí Minh; 

Căn cứ Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 số 216/TB-ĐHKT ngày 19 tháng 8 năm 
2016 về việc xét tuyển bổ sung đợt 1 hệ chính quy, trình độ đại học của trường đại học 
Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp xét điểm chuẩn bổ sung số 545/BB-HĐTS ngày 01 tháng 
9 năm 2016 của Hội đồng tuyển sinh trường đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh,       

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Những quy định chung để xác định điểm chuẩn: 

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành  kèm 
theo Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 03 năm 2016 về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo 
Thông tư số 03/2015 TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; và Quy định về thi và xét tuyển đại học hệ chính quy của trường đại học Kiến 
trúc thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 266/QĐ-ĐHKT ngày 6 tháng 5 
năm 2016. 

Điều 2. Điểm chuẩn các ngành học tại thành phố Hồ Chí Minh mức điểm tính đối 
với HSPT – KV3 và số thí sinh đạt điểm chuẩn của các ngành như sau: 

 

TT Ngành Chỉ tiêu Điểm chuẩn  Số TS TT Ghi chú 

1 Kỹ thuật xây dựng (D580208) 58 19 91  

2 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (D580211) 17 16 51  

                     Tổng cộng: 75  142  



 

 
 

Điều 3. Điểm chuẩn các ngành học tại thành phố Cần Thơ mức điểm tính đối với 
HSPT –  KV3 và số thí sinh đạt điểm chuẩn của các ngành như sau: 
 

TT Ngành Chỉ tiêu Điểm chuẩn  Số TS TT Ghi chú 

1 Thiết kế nội thất (D210405) 21 15.5 2  

2 Kỹ thuật xây dựng (D580208) 12 15 11  

Tổng cộng: 33  13  

 
Điều 4. Điểm chuẩn các ngành học tại thành phố Đà Lạt mức điểm tính đối với 

HSPT – KV3 và số thí sinh đạt điểm chuẩn của các ngành như sau: 

TT Ngành Chỉ tiêu Điểm chuẩn  Số TS TT Ghi chú 

1 Kiến trúc (D580102) 17 18.25 3  

2 Kỹ thuật xây dựng (D580208) 25 15.75 5  

Tổng cộng: 42  8  
 

Điều 5: Những thí sinh có tên trong danh sách đạt điểm chuẩn phải nộp bản chính 
Phiếu điểm kỳ thi trung học phổ thông Quốc Gia và Phiếu điểm thi môn năng khiếu (đối 
với thí sinh thi bổ sung môn năng khiếu) năm 2016 cho đến hết ngày 7/9/2016 để xác nhận 
nhập học. 

Điều 6. Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh và các bộ phận có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này và thực hiện các công việc còn lại theo Qui chế tuyển sinh 
hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Nơi nhận:         CHỦ TỊCH HĐTS  

- Bộ GD&ĐT (để b/c);      (Đã ký)                 
- Bộ Xây Dựng (để b/c); 
- Như điều 6; 
- Lưu: VT, P.ĐT&CTSV.            

  
        TS. KTS. Lê Văn Thương 


