
BO GIAO DLJC  vA DAO TO CQNG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TRIrO'NG DH NGUYEN TAT THANH Dc 1p - Tiy do - Htnh phñc 

S& A SD /TB-NTT TP. H ChI Minh, ngày C) tháng (, nám 2021 

THÔNG BAO 
Tuyn sinli lien thông trInh d dii h9c hlnli thirc chInh quy - nám 2021 

CAn cü Quyt djnh s 1 68/QD-NTT-DT ngày 07/4/2021 cUa Hiu truó'ng Trumg 

quy djnh tuyn sinh dào tto lien thông giüa trInh d trung cap, cao ding, dii h9c vth 

trInh d dii hçc cUa TruOng Dii h9c Nguyn Tt Thành, Hiu truó'ng TruO'ng thông 

báo tuyn sinh lien thông trmnh d di hQc hInh thirc chinh quy - nAm 2021 nhu' sau: 

1. Ngành, clii tiêu tuyn sinh 

1.1 I(hEi ngành si'rc khóe 

STT Ngành tuyn sinh MA ngành 
Tng 

chi tiêu 
Ghi chü 

1.  Duac hoc 7720201 120 

2.  DiuduOng 7720301 20 

1.2 Khi ngành cO mon näng khiu 

STT Ngành tuyn sinh MA ngànii 
Tong 

chi tieu 
Ghi chü 

1.  Kintrüc 7580101 08 

2.  Thanh nhac 7210205 19 

3.  Thitkdhoa 7210403 10 

4.  Thit k nôi that 7580108 05 

1.3 I(hi ngánh khác 

STT Nganh tuyen sinh Ma nganh 
Tng 

chi tieu 
Ghi chu 

1.  Cong ngh k thut co din tir 7510203 11 

2.  Cong ngh k thut din, din tCr 7510301 10 

3.  Cong ngh k thut hóa h9c 7510401 20 

4.  Cong ngh k thut ô tO 7510205 10 

5.  Côngnghsinhh9c 7420201 10 

6.  Cong ngh thông tin 7480201 40 

7.  Cong ngh thrc phm 7540101 10 
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STT Nganh tuyen srnh Ma nganh 
Tng 

chi tieu 
Ghi chu 

8. I(toán 7340301 34 

9. I(5i  thut xây drng 7580201 34 

10. I(5 thut Y sinh 7520212 08 

11. Luâtkinht 7380107 45 

12. Ngôn ngü Anh 7220201 60 

13. NgônngftTrungQuc 7220204 09 

14. Quãn 1 tài nguyen và rnôi truô'ng 7850101 16 

15. Quãn trj khách sn 7810201 20 

16. Quãn trj kinh doanh 7340101 90 

17 
Quãn trj nhà hang và djch vii an 

uông 

7810202 50 

18.  Tài chInh - Ngân hang 7340201 65 

19.  Vt1Ykhoa 7520403 06 

20.  VietNam hoc 7310630 06 

2. Dôi ttrçrng vã hInh thi'rc tuyn sinh 

Phm vi tuyn sinh: trên Ca nuóc 

2.1 Déi tuçYng tuyn sinh lien thông 

a) NguOi dâ tt nghip trInh dE trung cp hoic cao ding hoc dti h9c có nhu câu 

hçc tip trInh d dti h9c các ngành nêu ti miic 1.3. 

b) Nguô'i dâ tt nghip trInh d trung cp hoc cao ding cüng ngành vi ngành 

dào tto trInh d dti h9c tuo'ng ü'ng nêu tii mic 1.2. 

c) Di vâi các ngành thuc Khi ngành si'rc khóe neu ti nwc  1.1, ngu?ii clang k 

dr tuyn phãi có bang tt nghip trInh d trung cp hoc cao dng hoc dii h9c trâ len 

thuc khM ngành sirc khôe, trong do ngu?Yi có bang trung cp Dugc hoc cao ding 

Duçc dang k dir tuyn lien thông len trInh d di hçc ngành Duc h9c. 

d) NguO'i dir tuyn phâi dam bão các diu kin theo quy djnh hin hành cüa B 

Giáo diic và Dào tto và có rrit trong các van bang duâi day: 

- NgrnM CO bang tt nghip trInh d trung cp và bang t6t nghip trung h9c ph 

thông (THPT); nguñ có bang tt nghip trInh d trung cp nhung chua có b&ng tt 

nghip THPT phãi hc và thi dt yêu cu dU khi luçing kin thüc van hóa THPT theo 
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quy djnh cUa Lut Giáo dic và các van ban huó'ng dn thi hành; ngui có b&ng t& 

nghip trInh d cao dng trâ len. 

- Bang tt nghip trInh d dii h9c, cao ding, trung cp do các Ca sâ dào tto nuâc 

ngoài cp phãi duc Cong nhn theo quy djnh cüa B Giáo dic và Dào tto hotc B 

Lao dng - Thuang binh và Xâ hi. 

2.2 HInh thi'rc tuyn sinh lien thông 

a) Phtro'ng thwc xét tuyn duçc thirc hin cho tAt ca các ngãnh dào tto 

- Xét tuyn dra trên dim trung bInh chung hc tp toàn khóa (theo dim h 10) 

cüa ngui dii tuyn cia tt nghip a trInh d di h9c hoc cao ding hoc trung cap; va 

dirn uu tiên di tuçYng, khu virc (nu co) ducic tInh bang imrc 1/3 theo quy djnh hin 

hành. 

- Truô'ng hçp dim trung bInh chung hçc tp toàn khóa h9c khác dim h 10 thI 

s duc quy sang dim h 10 d xét tuyn trên co so' quy di dirn tuo'ng duang và 

theo xp 1oui tt nghip cUa nguO'i dr tuyn. 

- Ngurng bão dam chat 1trçng dâti vào dM vó'i các ngành thuc kMi ngành sirc 

khOe, nguai dr tuyn phai dam bao: 

+ Xét tuyn vào ngành Duçc hQc phai dtt mt trong các tiêu chI sau: h9c 1irc lop 

12 dt 1oi giOi hoc dim trung bInh chung các mon van hóa THPT dt tir 8,0 trâ len 

hoc t& nghip THPT 1oii giOi hoc có hçc 1irc lop 12 dt loi khá và có 3 nàm kinh 

nghim cong tác dung vâi chuyên mon dào tto hoc t& nghip trInh d trung cp, hoic 

trInh d cao ding hoc trInh d dii h9c dt loi giOi; hotc tt nghip trInh d trung cap, 

hoc trInh d cao ding, hotc trInh d dti hçc dtt 1oi khá và có 3 nãm kinh nghim 

cong tác dung vOi chuyên mOn dào tio; 

+ Xét tuyn vào ngành Diu dung phai dt mOt  trong các tiêu chI sau: hçc hrc 

lOp i 2 dtt 1oii khá hotc dim trung bInh chung các mOn van hóa THPT dt tr 6,5 trO 

len, hoc tt nghip THPT loi khá, hoc có h9c 1rc lOp 12 dtt loii trung bInh va có 5 

nàm kinh nghim cong tác dung vó'i chuyên mOn dào to hoc tt nghip trInh d trung 

cp, hoc trInh d cao dng hoc trInh d dii hçc dt loti khá trO len. 

b) Phu'o'ng thIrc thi tuyn chi áp diving tuyn sinh các ngành thuc kMi nganh 

sue khOe (neu tti niic 1.1) di vOi nguai d có cFnrng chi hành ngh va nguOng bão 

dam chat luçrng du vào vOi dim rni mon thi phãi dtt tr 5 (näm) dim trO len theo 

thang dim 10. 

- Các mon thi tuyn dành cho nguai da tt nghip trInh d trung cp hotc cao 
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dang ngành phü hçp 

STT 
Ngành 

tuyên sinh 
Ma s 

Mon thi tuyn 
Mon 

co' bàn 
Mon 

co' so' ngành 
Mon 

Chuyên ngành 

1 Ducic h9c 7720201 Toán 
Hóa 

phân tich 

L thuyt tng hçip 

(Bào ch& Duçc 1iu, Hóa 
duçc, Pháp ch ducc) 

2 Diu dung 7720301 Toán 
Giài phu - 

Sinh l 

L thuyt Diu duO'ng tong 

hçip (CSSK ngu?ii ion bnh 
ni khoa, ngoi khoa, trê em, 
phi nü, bà mc và gia dInh) 

- Mon thi tuyn dành cho nguO'i dâ tt nghip trInh d dai  h9c ngành phü hcp 

STT 
Ngành 

tuyen sinh 
Ma s 

Mon thi tuyn 
Mon 

cobàn 
Mon 

ccisO'ngành 
Mon 

Chuyênngành 

1 Duçc h9c 7720201 Toán Hóa h1ru co' Ducic 1 

2 DiuduO'ng 7720301 Toán 
Giâi phu - 

Sinh l 

L thuyt Diu duOng tng 
hap (CSSK nguoi ion bnh 

ni khoa, ngoti khoa, tré em, 
phi nü, bà mc và gia dInh) 

3. HInh tht'rc dào tio lien thông 
'ii 

a) HInh thi'rc dào to lien thông ti TruO'ng là hInh thüc chInh quy. Nguoi h9c 

chuo'ng trInh lien thông trInh d di h9c chInh quy duçc hçc theo tin chi, có th theo 1 
h9c cung vrn sinh vien di hçc chinh quy. 

b) Chuorng trInh dào tio lien thông trInh d dii h9c hInh thüc chInh quy là chuong 

trInh dào to trInh d dii hçc chInh quy dang áp ding tti TrirOng. 

c) NguO'i h9c chu'ong trInh dào to lien thông trInh d di h9c hInh thrc chinh 

quy dugc Trithng xem xét cong nhn và min trü khM iucing kin thirc, k5 nàng dà 

hoàn thành theo quy djnh ban hành kèm Quyt djnh s 139/QD-NTT ngày 04/02/202 1 

cUa Hiu truong TruOng (dành cho di tuçYng lien thông tir trInh d trung cp, cao ding 

len di hçc) và quy djnh ban hành kèm Quyt djnh s 411/QD-NTT ngày 06/4/202 1 

cUa Hiu truOng TruOng (dành cho di tuçrng lien thông da tt nghip di h9c lien thông 

trInh d dti h9c tai  Truong). 

d) Vic t chirc dào tto và cp bang tt nghip thirc hin theo quy djnh hin hành 

v dào tto trInh d dti h9c cüa Truong. 
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4. Ho so' däng k dt,r tuyn, 1 phi 

4.1 H sci dang k cUa ngui dir tuyn bao grn: 

- Phiu dang k dr tuyn (theo rnu) 

- 02 bàn sao bang tt nghip hoc giy chi'rng nhn tt nghip trInh di dti h9c, 

hoc cao ding hoc trung cp (co chimg thrc hoc CO bàn chInh d d6i chiu khi np) 

- Bang dim toàn khóa 0' trInh d dti h9c hoc cao dtng hoc trung cp (bàn 

chInh) 

-02 bàn sao bang tt nghip THPT hotc tuong duo'ng (co chüng thirc hoc mang 

theo bàn chInh d di chiu khi np) 

- Bàn sao 1-1c bt Trung hc ph thông (co chüng thrc hoc có bàn chInh d di 

chiu khi np) 

- 01 giy chirng nhn thârn niên Cong tác &M vâi thI sinh dir tuyn vào ngành 

Duçc h9c hoc Diu duOrng 

- 01 bàn sao chirng chi hành ngh di vâi thI sinh dr tuyn theo phucing thi'rc thi 

tuyn vào ngành Duçc hçc hoc Diu duOng (n&i co) 

- 02 giy khai sinh (bàn sao) 

- 02 chirng rninh nhân dan hotc can cuc cong dan (bàn sao) 

- 02 bàn sao giy chirng nhn ch d u'u tiên (nu co) 

- 01 bàn sao S ho khu 

-02 ành 4x6 (mac áo so mi, phông nn trng, th?i gian chip 6 tháng tInh dn nay) 

- 01 bI thu cO dan tern (ghi rO ten và dja chi nguO'i nhn). 

4.2 HInh thi'rc np h sa 

- Np trçrc tip ti Trung tarn Tu vn tuyn sinh Tru&ng DH Nguyn Tt Thành 

- Np trrc tip tti các Khoa/ Vin phi trách ngành dào tio 

- Np h so trirc tuyn theo huâng dn cüa Trung tarn Tu van tuyên sinh. 

4.3 LphI 

- L phi xét tuyn: 3 00.000 &ng/01 thI sinh (tAt cà các ngành) 

- L phi thi tuyn: 1.500.000 thng/ 01 thi sinh (cho các ngành Duçic h9c, Diêu 

duO'ng rnà thI sinh thuQc din thi tuyn) (Trong do: l phi On thi 600.000 dng/03 

món/01 thi sinh, l phi dy' thi 900.000 dng/03 món/ 01 thi sinh). 
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Luu'i:  

+ ThI sinh phâi giU 'a  biên lai dóng tin 1 phi d kirn tra và hoàn tin (n&i co). 

+ Trithng chi t chirc on tp và thi khi s 1ung thi sinh dàng k dü ma hip. 

5. Thô'i gian nhin ho so', xét/thi tuyn, Cong b kêt qua và nhIp Iiçc 

STT Ni dung 
Thô'i gian 

Dçit 1/202 1 Dçt 2/202 1 

1 Däng k dir tuyen 
Tr ngày ra thông báo 

den ngày 30/9/2021 

Tr ngày 01/10/202 1 

den ngày 06/12/2021 

2 
T chüc thi tuyn theo muc 

khoãn b) Dim 2.2 (nu co) 

Ngày 09, 10 

tháng 10 näm 2021 

Ngày 11, 12 

tháng 12 näm 2021 

3 
Cong b kt qua trüng tuyn 

, 
(xét tuyên và thi tuyên) 

13/10/2021 16/12/2021 

4 Nhph9c 
Tü ngày 16/10/2021 

den ngày 19/10/202 1 

Tir ngày 22/12/2021 

den ngày 28/12/202 1 

5 

Cong b kt qua xét Cong nhn 

và min trix kMi luçmg kin 

thiic, k5i näng cho sinh viên 

22/10/2021 10/01/2022 

6 Bt du vào hoc chinh thüc 25/10/2021 17/01/2022 

6. Thông tin lien h 

Trung tam Tu vn tuyn sinh - Truang Dii hçc Nguyn Tt Thành 

Dja chi: s 300A Nguyn Tt Thành, Phu&ng 13, Qun 4, TP. H Chi Minh 

Din thoii: 19002039 (s ni b: 305, 306, 307, 308, 309) 

Hotline: 0902 298 300, 0906 298 300, 0912 298 300, 0914 298 300 

Email: tuyensith,jittedthvn;  website: http://tuyensinhJltt.edthvn  

Noinhân: 
- B GDDT (dé b/cáo); 
- BGH; 
- Website; 
- Các d/vj thuc Trung; 
- Lu'u: VT, QLDT (LNQ). 



BO GTAO DJC VA DAo TiO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRIXOG BA!  HQC NGUYEN TAT THANH Bc 1p - Tir do - Htn1i phüc 

PHIEU DANG KY XET TUYEN 
LIEN THÔNG DI HQC NAM 2021 

1. S phiu: (ThIsinh khóngghi inyc nay) 

2. Lien thông: - tfr Cao ding  - tir Trung cp  - tw Bti hQc 

3. Ngành dã tt nghip:  

4. Ngành xét tuyn: Ma ngành: 

5. H, chfr dm và ten cüa thI sinh: (Vilt chi? in hoa) 

Gió'i tInh (Nü ghi 1, Nam ghi 0) 

6. Ngày, tháng và 2 s cui cüa iiám sinli: 
(Nêu ngày tháng nhó hun 10 thI ghi so o vào 0 dáu) 

7. H khâu thtrôiig trIi: (Huyn, Quçn, Tinh, Thànhph) 
Ma tinh Ma huyn 

8. Co quan cong tác:  Thôi gian cOng tác:  

9. Tru*ng tt nghip:  
(Trung cap hoçIc Cao dàng 

10. S CMND/ CCCD (Ghi rn'i s vào rn5t 0) 

11. Bja chi nhmn giy báo két qua: 

HQ ten:  Din thoti di dng:  

Dja chi:  

Tôi cam doan nh1rng 161 khai trong phi&i DKXT nay là dUng sir that. Tôi chju hoàn toàn trách 
nhim ye nhüng thông tin nay. 

Ngày ... tháng ... näm 20....... Ngày ... tháng ... nãm 20 
Ngirô'i nhn hO so' ThI sinh dàng k xét tuyên 

Can ghi rö n5i dung dã kiêm tra day dz hO so' (Kj và ghi r5 hQ ten) 
(Kj và ghi rO hQ ten) 

Anh 4 x 6 

Ngày 

 

Tháng 

  

Nãm 

       

       

NämTN: 



PHU LUC 

* Danh myc ngành i'à ma ngành: 

STT Ngành tuyn sinh Ma ngãnh 

1 KintrUc 7580101 

2 Thanh nhac 7210205 

3 Thit k d hoa 7210403 

4 Thit k nôi tht 7580108 

Cong ngh k5 thut ca din 
tu 

7510203 

6 
ng ngh k5 thut din, din 

tu 
7510301 

7 Cong ngh k5 thut hóa h9c 7510401 

8 Cong ngh k5 thut 0 to 7510205 

9 Cong ngh sinh h9c 7420201 

10 COngnghthôngtin 7480201 

11 Cong ngh thirc phrn 7540101 

12 Khoán 7340301 

* Hii so' dáng kj cüa ngu'à'i dy' tuyn bao gum: 

STT Ngành tu)n sinh Ma ngãnh 

13 K thut xây dirng 7580201 

14 I(thuâtYsinh 7520212 

15 Luâtkinht 7380107 

16 NgônngtrAnh 7220201 

17 NgônngüTrungQuc 7220204 

18 
Quãn l tài nguyen V môi 
truong 

7850101 

19 Quãn trj khách sin 7810201 

20 Quãntrikinhdoanh 7340101 

21 
Quãntrjnhàhàngvàdjch  
vii an uong 

7810202 

22 Tài chInh - Ngân hang 7340201 

23 Vât1Ykhoa 7520403 

24 VietNam hoc 7310630 

 - Phiu däng k dir tuyn (theo mu) 

 - 02 bàn sao bang tESt nghip hotc giy chirng nhn tESt nghip trInh d dai  h9c, hoic 

cao dtng hotc trung cp (co chirng thirc holtc  có bàn chInh d dESi chiu khi nEp) 

 - Bang dim toàn khOa a trInh d dti h9c hotc cao clang hotc trung cp (bàn chInh) 

 - 02 bàn sao bang tESt nghip THPT hotc tuo'ng duang (co chirng th?c hotc mang theo 

bàn chInh d dESi chiu khi np) 

 - Bàn sao H9c bt Trung h9c phES thông (co chirng thirc hotc có bàn chInh d dESi chiu 

khi np) 

 - 02 giy khai sinh (bàn sao) 

 - 02 chirng minh nhân dan hotc can cuó'c Cong dan (bàn sao) 

 - 02 bàn sao giy cht'rng nhn ch d uu tiên (nu co) 

 - 01 bàn sao SES h khau 

 - 02 ành 4x6 (rnc áo so mi, phOng nn trâng, thO'i gian chiip 6 tháng tInh dn nay) 

 - 01 bI thu CO dan tern (ghi rO ten và dja chi nguai nhn). 



- tfr Dsi h9c - tfr Trung cp 2. Lien thông: - tir Cao dng 

3. Ngành dä tt nghip  

Nám Ngày Tháng 
6. Ngày, tháng và 2 sI cui cüa nàm sinh: 

(Nêu ngày tháng nhó ho'n 10 thI ghi so 0 vào 0 dâu) 

Ngày ... tháng ... nãm 20 
ThI sinh dàng k thy tuyen 

(Kj và ghi rö hQ ten) 

Ngày ... tháng ... nãm 20 
Ngtr&i nhn ho so' 

Cdn ghi rO n(51 dung dã kkm tra ddy dO h so' 
(K5 và ghi rO hQ ten) 

Diên xét tuyên 

Din thi tuyn 

Anh 4 x 6 

BO GIAO DUC  vA DAO TO CQNG IIOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TRIJ'NG DiI HQC NGUYEN TAT THANI! Dc 1p - Tty do - Hinh phüc 

PHIEU BANG K\ PU' TUYEN 
LIEN THÔNG BI HQC NAM 2021 

(Dành cho khi ngành sá'c k/the,) 

1. S phiu: (ThIsinhkhóngghirnycnày) 

4. Ngành di tuyn: Ma ngành: 

5. Hç, chfr dm và ten cüa thI sinh: (Vilt chfr in hoa,) 

Gió'i tinh (Nü ghi 1, Nam ghi 0) 

7. H khâu thtrô'ng trñ: (Huyn, Quan,  Tinh, Thànhph) 
Mc7 tinh Ma huyn 

8. Co quan cong tác:  Thô'i gian cOng tác:  

9. Truong tt nghip:  
(Trung cap hoic Cao dáng 

10. S CMND/ CCCD (Ghi nui sc vào ,n3t 0) 

11. Da chi nhn giy báo kt qua: 
119 ten:  Din thoi di dng:  

Dja chi:  

Tôi cam doan nhUng lôi khai trong phiu DKXT nay là dung sir that.  Tôi chju hoàn toàn trách 
nhim ye nhcrng thông tin nay. 

NämTN: 



PHV LUC 

* Danh myc ngành và nui ngành: 

STT Ngành tuyn sinh M ngãnh 

1 DuGc hoc 7720201 

2 Diudu&ng 7720301 

* Ho sr clang kfi CÜil ngwà'i dr tuyn bao gem: 

 - Phiu däng k dir tuyn (theo mu) 

 - 02 bàn sao bang t& nghip hoc giy chi'rng nhin tht nghip trInh d dii h9c, hotc 

cao ding hotc trung cp (co chirng thirc holic có bàn chInh d di chiu khi np) 

 - Bang dirn toàn khóa a trInh d dti h9c hotc cao ding hotc trung cp (bàn chInh) 

 - 02 bàn sao bang t& nghip TFIPT hoic tuong duong (co chirng thirc hotc mang theo 

bàn chInh d di chiu khi np) 

 - Bàn sao H9c bt Trung h9c ph thông (co chirng thirc hotc có bàn chInh d di chiu 

khi np) 

 - 01 giy chi'rng nhn thârn niên cong tác déi vâi thI sinh d%r tuyn vào ngành Duçc 

h9c hoac  Diu dung 

 - 01 bàn sao chirng chi hành ngh di vOi thI sinh dr tuyn theo phuGng thirc thi tuyén 

vào ngành Duqc h9c hotc Diu dung (nu có) 

 - 02 giy khai sinh (bàn sao) 

 - 02 chi'rng rninh nhân dan hoic can cuó'c cong dan (bàn sao) 

 - 02 bàn sao giy chirng nhn ch dO uu tiên (nu có) 

 - 01 bàn sao S ho khtu 

 - 02 ành 4x6 (rnc ào so' mi, phông nn trng, thai gian chip 6 tháng tInh dn nay) 

 - 01 bI thu có dan tern (ghi rO ten và dja chi nguai nhn). 
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