ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

Phụ lục II
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐHQG-HCM NĂM 2020
(Đính kèm theo Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020 của ĐHQG-HCM)
Stt

Nội dung

1.

Thành lập HĐTS năm 2020 của các trường ĐH
thành viên, khoa, phân hiệu trực thuộc (gọi tắt là
đơn vị)

Tháng 3 - 5/2020

2.

Thành lập Hội đồng thi ĐGNL năm 2020 của
ĐHQG-HCM

Tháng 3 - 5/2020

3.

Quy chế tuyển sinh ĐHQG-HCM 2020

Tháng 5/2020

4.

Quy chế thi tuyển sinh (quy định kỳ thi ĐGNL
của ĐHQG-HCM)

Tháng 5/2020

5.

Đề án tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh (kỳ thi
ĐGNL của ĐHQG-HCM), trước 15 ngày ĐKXT
- Có bộ phận độc lập chuyên trách.
- Có đội ngũ nhân sự (quản lý và chuyên môn).
- Xây dựng được cấu trúc đề thi (nội dung câu
hỏi để đánh giá trình độ văn hoá nằm trong
chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT).
- Có ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa và/hoặc
tự luận đủ lớn (lưu ý nội dung đề thi không
bao gồm nội dung tinh giảm của CT học
THPT năm 2020).
- Đã ban hành quy chế thi tuyển sinh.
- Đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, trang
thiết bị.

Tháng 5/2020

6.

Đề án tuyển sinh 2020 của ĐHQG-HCM và các
đơn vị (trước 15 ngày ĐKXT).
- Xác định chỉ tiêu.
- Phương thức tuyển sinh.
- Các nội dung về điều kiện đảm bảo chất
lượng và công khai thông tin.

31/5/2020

7.

Đăng ký xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT

Dự kiến thời gian

Các đơn vị

Theo kế hoạch tuyển
sinh Bộ GD&ĐT
Dự kiến 15/6-30/6

8.

Các trường tải dữ liệu thí sinh ĐKXT từ Cổng

Đơn vị triển khai

Từ 15/7 đến 25/7

ĐHQG-HCM
TTKT&ĐGCLĐT
ĐHQG-HCM
Các đơn vị
ĐHQG-HCM
TTKT&ĐGCLĐT

ĐHQG-HCM
TTKT&ĐGCLĐT

ĐHQG-HCM
Các đơn vị

Bộ GD&ĐT
Sở GD&ĐT
ĐHQG-HCM

2

Stt

Nội dung

Dự kiến thời gian

thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT để tham khảo
9.

Công văn hướng dẫn công tác tuyển sinh ĐH
năm 2020 của ĐHQG-HCM

Đăng ký xét tuyển:
10. - UTXT theo quy định ĐHQG-HCM
- Kết quả kỳ thi ĐGNL ĐHQG-HCM
11. Tổ chức kỳ thi ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2020
Các trường tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo
quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ
12. sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ
GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở
GDĐT để thông báo cho thí sinh
13.

Công bố kết quả kỳ thi ĐGNL ĐHQG-HCM
năm 2020

Xét tuyển, công bố kết quả và nhập học:
14. - UTXT theo quy định ĐHQG-HCM
- Kết quả kỳ thi ĐGNL ĐHQG-HCM
15.

Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận
nhập học tại các trường

16. Các trường báo cáo kết quả xét tuyển thẳng
Các trường cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng
thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT kết quả sơ
17. tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt,
kết quả thi các môn năng khiếu (nếu có)

Đơn vị triển khai
Các đơn vị

Tháng 6/2020

ĐHQG-HCM
Các đơn vị
ĐHQG-HCM

15/7-15/8/2020

TTKT&ĐGCLĐT
Các đơn vị

Sau ngày
thi THPT 01 tuần

ĐHQG-HCM
TTKT&ĐGCLĐT
Các đơn vị

Trước 17 giờ 00
ngày 20/8/2020

Các đơn vị

Dự kiến

ĐHQG-HCM

23/8 – 25/8/2020

TTKT&ĐGCLĐT

Dự kiến

ĐHQG-HCM

24/8-30/8/2020

Các đơn vị

Trước ngày
05/9/2020

Các đơn vị

Trước 17 giờ 00
ngày 10/9/2020

Các đơn vị

Trước ngày 30/8 đối
với xét tuyển đợt 1
và trước các đợt xét
tuyển bổ sung do

Các đơn vị

trường quy định
Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng
18. đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên , khối
ngành sức khỏe
Các trường điều chỉnh, công bố mức điểm nhận
hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh
19.
của Bộ GDĐT và trang thông tin điện tử của
trường

Dự kiến
trước ngày
07/9/2020
Dự kiến trước ngày
08/9/2020

Các đơn vị

Các đơn vị
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Stt

Nội dung

Dự kiến thời gian

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng
20. ĐKXT theo phương thức trực tuyến (xét tuyển
bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT)

Dự kiến
từ 09/9/2020 đến
17 giờ 00 ngày
16/9/2020

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng
21. ĐKXT bằng Phiếu ĐKXT (xét tuyển bằng kết
quả thi tốt nghiệp THPT)

Dự kiến
từ 09/9 đến
17 giờ 00 ngày
18/9/2020

Xét tuyển, lọc ảo đợt 1 (xét tuyển bằng kết quả
22.
thi tốt nghiệp THPT) theo Quy chế tuyển sinh

Dự kiến từ 24/9 đến
17 giờ 00 ngày
26/9/2020

23. Các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1

24. Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1

Dự kiến trước
17 giờ 00 ngày
27/9/2020
Dự kiến trước
17 giờ 00 ngày
03/10/2020 (tính

Đơn vị triển khai
Bộ GD&ĐT
Sở GD&ĐT

Bộ GD&ĐT
Sở GD&ĐT

ĐHQG-HCM
Các đơn vị
ĐHQG-HCM
Các đơn vị

ĐHQG-HCM
Các đơn vị

theo dấu bưu điện)
Các trường cập nhật thông tin thí sinh xác nhận
25. nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin
tuyển sinh của Bộ GDĐT

Dự kiến trước
17 giờ 00
ngày 07/10/2020

Các trường xét tuyển bổ sung (các trường chủ
26. động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 15
ngày so với ngày xét tuyển)

Dự kiến từ ngày
08/10/2020

ĐHQG-HCM

Các trường xét tuyển các đợt tiếp theo và cập
27. nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học
theo quy định

Từ tháng 8 đến
12/2020

ĐHQG-HCM

Trước ngày

ĐHQG-HCM

31/01/2021

Các đơn vị

28. Các trường báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2020

Các đơn vị

Các đơn vị

Các đơn vị

