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THÔNG BÁO 

Về điểm chuẩn trúng tuyển và nộp phiếu điểm xác nhận nhập học  

đối với thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 
 

 

- Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành 
đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT 
ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-ĐHKT ngày 15 tháng 02 năm 2017 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 2017; 

- Căn cứ vào Công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 của Bô ̣Giáo duc̣ 
và Đào taọ về viêc̣ hướng dâñ công tác tuyển sinh đaị hoc̣, cao đẳng hê ̣chı́nh quy năm 
2017; 

- Căn cứ Quyết định về điểm chuẩn vào các ngành đào tạo hệ Chính quy của trường 
đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017; 

Trường Đaị hoc̣ Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thông báo điểm chuẩn trúng 
tuyển vào các ngành đào tạo taị các cơ sở đào taọ của Trường và việc nộp phiếu điểm kết 
quả thi THPT Quốc gia và kết quả thi môn năng khiếu để xác nhận nhập học như sau: 

I. Điểm chuẩn các ngành đối với HSPT – KV3 như sau: 

1. Tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh  

TT Ngành Chỉ tiêu Điểm chuẩn  Ghi chú 

1 Kỹ thuật xây dựng (52580208) 350 21.50  

2 
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

(52580211) 
100 18.00  

3 Kiến trúc (52580102) 250 23.50  

4 Kiến trúc cảnh quan (52580110) 75 21.75  

5 
Quy hoạch vùng và đô thị 

(52580105) 
100 20.75  

6 Thiết kế nội thất (52210405) 75 23.00  

7 Thiết kế công nghiệp (52210402) 75 22.00  

8 Thiết kế đồ họa (52210403) 120 23.25  

9 Thiết kế thời trang (52210404) 40 22.75  

Tổng cộng: 1185   



 
 

2. Tại cơ sở Thành phố Cần Thơ 

TT Ngành Chỉ tiêu Điểm chuẩn  Ghi chú 

1 Thiết kế nội thất (52210405) 40 17.00  

2 Kiến trúc (52580102) 50 20.50  

3 Kỹ thuật xây dựng (52580208) 75 16.50  

Tổng cộng: 165   
 

Ghi chú: Thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành học tại cơ sở Thành phố Cần Thơ 
phải có hô ̣khẩu taị 13 tı̉nh/thành ĐBSCL gồm: Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, 
Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc 
Trăng, Kiên Giang và Cà Mau. 

3. Tại cơ sở Thành phố Đà Lạt 

TT Ngành Chỉ tiêu Điểm chuẩn  Ghi chú 

1 Kiến trúc (52580102) 50 18.50  

2 Kỹ thuật xây dựng (52580208) 50 15.50  

Tổng cộng: 100   
 

Ghi chú: Thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành học tại cơ sở Thành phố Đà Lạt 
phải có hô ̣khẩu taị 5 tı̉nh Tây Nguyên và 8 tỉnh thành Nam Trung Bộ gồm: Đắk 
Lắk, Gia lai, Kon tum, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quãng Ngãi, 
Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. 

II. Nộp phiếu điểm xác nhận nhập học 

1. Các thı́ sinh có tên trong danh sách đạt điểm chuẩn vào các ngành taị các Cơ sở 
đào taọ của Trường Đaị hoc̣ Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh phải xác nhận nhập học 
từ ngày 02/08/2017 đến trước 17 giờ 00 ngày 07/8/2017 bằng cách thưc̣ hiêṇ: 

a. Hồ sơ xác nhận nhập học:  

- Phiếu điểm kết quả thi THPT Quốc Gia (bản chı́nh) đối với thı́ sinh trúng tuyển 
các ngành Kỹ thuâṭ xây dưṇg, Kỹ thuâṭ cơ sở ha ̣tầng; 

- Phiếu điểm kết quả thi THPT Quốc Gia (bản chıńh) và Phiếu điểm kết quả thi môn 
năng khiếu (bản chı́nh) đối với thı́ sinh trúng tuyển các ngành có môn năng khiếu; 

- Bản sao hộ khẩu (có công chứng) đối với thí sinh trúng tuyển các nguyện vọng tại 
cơ sở Thành phố Cần Thơ và cơ sở Thành phố Đà Lạt để xác nhận điều kiện trúng tuyển 
đã được nêu rõ trong Đề án tuyển sinh năm 2017 và các thông báo tuyển sinh năm 2017 
của Nhà Trường. Các trường hợp trúng tuyển nhưng không đúng điều kiện yêu cầu sẽ 
xem như không hợp lệ và không được xác nhận trúng tuyển nhập học; 

- 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ Người nhận để Nhà Trường gửi Giấy báo 
nhập học cho thí sinh nếu nhận qua đường bưu điện (thí sinh nhận trực tiếp Giấy báo 
nhập học tại trường không cần nộp phong bì); 



 
 

b. Hıǹh thức nôp̣ Phiếu điểm xác nhận nhập học:  

- Nôp̣ trưc̣ tiếp taị Trường Đaị hoc̣ Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh – Điạ chı ̉196 
Pasteur, Phường 6, Quâṇ 3, Thành phố Hồ Chı́ Minh (trước 17 giờ 00 ngày 07/8/2017); 

- Chuyển bằng bưu điêṇ chuyển phát nhanh đến Trường Đaị hoc̣ Kiến trúc Thành 
phố Hồ Chí Minh – Điạ chı̉ 196 Pasteur, Phường 6, Quâṇ 3, Thành phố Hồ Chı́ Minh 
(trước 17 giờ 00 ngày 07/8/2017 theo dấu của bưu điêṇ); 

2. Trường hợp thí sinh trúng tuyển các ngành có môn năng khiếu gửi phiếu điểm 
qua đường bưu điện chưa nhận Phiếu điểm kết quả thi môn năng khiếu (bản chı́nh) chỉ 
cần gửi Phiếu điểm kết quả thi THPT Quốc Gia (bản chı́nh) và 01 phong bì ghi địa chỉ 
Người nhận. Nhà Trường sẽ chuyển Phiếu điểm kết quả thi môn năng khiếu cho thí sinh; 

3. Sau khi xác nhận hồ sơ nhập học hợp lệ, Nhà Trường sẽ thông báo nhập học và 
gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh (Thông báo nhập học; Danh sách thí sinh đã xác nhận 
nhập học trúng tuyển hợp lệ và không hợp lệ sẽ được thông tin trên cổng thông tin điện tử 
của Trường tại địa chỉ: http://www.portal.uah.edu.vn); 

4. Thí sinh không xác nhận nhập học hoặc không thực hiện đúng các quy định trên 
sẽ bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển của Trường; 

5. Mọi chi tiết xin liên hệ:  

-  Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên; 

- Địa chỉ: Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ số 196 
Pasteur, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; 

-  Điện thoại: 08.38232571 hoặc 08.38222748 – Số máy nội bộ 153 hoặc 158; 

-  Website: http://www.uah.edu.vn; 

-  Cổng thông tin điện tử: http://www.portal.uah.edu.vn./. 

 
 HIỆU TRƯỞNG  
Nơi nhận :                           (Đã ký) 
- Các Phòng chức năng; 
- Đăng tải lên Website, Cổng thông tin Trường; 
- Lưu: VT, P.ĐT&CTSV.           
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