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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

        HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC  

HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  27/TB-HĐTS ĐHCQ                  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
Kết quả trúng tuyển, các thủ tục xác nhận nhập học và nhập học  

vào đại học hệ chính quy năm 2021  

dành cho thí sinh thuộc diện đã đăng ký thi đánh giá năng lực  

do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021 đợt 2- Phương thức xét tuyển 7B) 

 

Căn cứ công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về công tác tuyển sinh năm 2021 trong tình hình dịch COVID-19; 

Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Đại 

học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ thông báo số 26/TB-HĐTS ĐHCQ ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Hội 

đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc xét tuyển vào đại học hệ chính quy 

năm 2021 dành cho thí sinh thuộc diện đã đăng ký thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ 

chức năm 2021 đợt 2- Phương thức xét tuyển 7B; 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo kết quả 

trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2021 dành cho thí sinh thuộc diện đã đăng ký thi 

đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021 đợt 2 - Phương thức xét tuyển 7B như 

sau: 

1. Kết quả trúng tuyển: 21giờ00, ngày 07/10/2021: thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển 

vào bậc đại học hệ chính quy năm 2021 của Phương thức xét tuyển 7B tại địa chỉ trang web 

https://tsdh.hcmus.edu.vn.    

2. Thời gian làm thủ tục xác nhận nhập học và nhập học:  

- Từ 8giờ00 ngày 8/10/2021 đến 11giờ00 ngày 09/10/2021: thí sinh làm thủ tục xác nhận 

nhập học và nhập học. 

- Thí sinh xem thông báo chi tiết quy định về thủ tục nộp hồ sơ xác nhận nhập học và 

nhập học tại các Phụ lục đính kèm. 

   TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 CHỦ TỊCH 

 (Đã ký) 

   

                                                                                                   

    

            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                 Trần Lê Quan 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Lưu: VT, P.ĐT. 

https://tsdh.hcmus.edu.vn/
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PHỤ LỤC 1 
 

QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ XÁC NHẬN NHẬP HỌC 

VÀ NHẬP HỌC VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021  

DÀNH CHO THÍ SINH THUỘC DIỆN ĐÃ ĐĂNG KÝ THI  

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC DO ĐHQG-HCM TỔ CHỨC NĂM 2021 ĐỢT 2- 

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 7B) 

 

1. Thí sinh phải thực hiện đủ 02 thủ tục (A) và (B) để được công nhận là sinh viên 

chính thức của Trường: 

(A) THỦ TỤC XÁC NHẬN NHẬP HỌC 

a) Từ 8giờ00 ngày 08/10/2021 đến 11giờ00 ngày 09/10/2021 thí sinh làm thủ tục xác 

nhận nhập học phải thực hiện đủ 02 quy trình như sau: Nộp hồ sơ trực tuyến và Nộp hồ sơ 

qua Bưu điện. Các loại hồ sơ và quy trình thực hiện thủ tục xác nhận nhập học được quy 

định chi tiết tại PHỤ LỤC 2 - Quy trình thực hiện thủ tục nộp hồ sơ xác nhận nhập học 

đối với thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2021.  

b) Sau 11giờ00 ngày 09/10/2021, thí sinh không thực hiện thủ tục xác nhận nhập học 

xem như từ chối việc nhập học theo phương thức này.  

(B) THỦ TỤC NHẬP HỌC  

Thủ tục nhập học được thực hiện theo đủ 02 quy trình như sau:  

c) Nộp hồ sơ trực tuyến: bắt buộc hình thức này phải thực hiện khoảng thời gian từ 

ngày 08/10/2021 đến 11giờ00 ngày 09/10/2021. 

d) Nộp hồ sơ trực tiếp khi sinh viên đến trường học tập chính thức (sẽ được thông báo 

sau). 

e) Thí sinh xem thông báo về quy trình thực hiện thủ tục nhập học, các loại hồ sơ 

được quy trong định chi tiết tại website:  

https://www.hcmus.edu.vn/thongtinnhaphoc2021. 

f) Sau ngày 09/10/2021, thí sinh không nhập học theo Quy trình nộp hồ sơ trực 

tuyến đối với thủ tục nhập học thì coi như bỏ học. Trường hợp nộp trễ hơn thời gian này 

(nhưng không quá 15 ngày), nếu thí sinh có lý do chính đáng như ốm đau, tai nạn, có giấy 

xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của UBND quận, 

huyện trở lên thì Trường sẽ xem xét quyết định cho nộp bổ sung. Sau đó, thí sinh phải có 

nghĩa vụ thực hiện Quy trình nộp hồ sơ trực tiếp với thủ tục này khi có thông báo, nếu 

không thực hiện đầy đủ thủ tục nhập học theo yêu cầu, Trường sẽ xóa tên trong danh sách 

trúng tuyển theo quy định. 

https://www.hcmus.edu.vn/thongtinnhaphoc2021
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2. Một số lưu ý quan trọng 

a) Tất cả thí sinh chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp lệ của các loại văn bản và 

thông tin cung cấp cho Trường. Trường sẽ không công nhận kết quả trúng tuyển của thí sinh 

khi phát hiện các hành vi giả mạo giấy tờ trong quá trình kiểm tra hồ sơ. 

b) Thí sinh phải hoàn tất các nghĩa vụ đóng học phí và các khoản tạm thu trong thời gian 

nhập học. 

c) Sinh viên sinh hoạt quy chế đào tạo trình độ đại học vào lúc 17giờ ngày 09/10/2021 

theo phần mềm họp trực tuyến Zoom. 

d) Sinh viên xem thông báo “về việc kiểm tra anh văn đầu vào và quy định học tiếng Anh  

đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa tuyển 2021 – đợt bổ sung” tại trang địa chỉ 

trang web https://www.hcmus.edu.vn (vào mục: ĐÀO TẠO -> Đại học và Cao đẳng -> Tân sinh 

viên). Lịch thi: lúc 10 giờ ngày 10/10/2021. 

e) Sinh viên bắt đầu học từ ngày 11/10/2021, sinh viên xem “kế hoạch giảng dạy và học tập 

đối với tân sinh viên khóa tuyển 2021 bậc đại học hệ chính quy các chương trình trong học kỳ 1 

năm học 2021-2022” tại trang địa chỉ trang web https://www.hcmus.edu.vn (vào mục: ĐÀO 

TẠO -> Đại học và Cao đẳng -> Tân sinh viên). 

f) Thí sinh thường xuyên theo dõi trang thông tin của Trường tại địa chỉ 

https://tuyensinh.hcmus.edu.vn và https://www.hcmus.edu.vn để cập nhật những thông tin mới 

nhất dành cho tân sinh viên. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh và thực hiện giãn cách xã hội, 

Trường sẽ xem xét có những cách thức hỗ trợ cho thí sinh tốt nhất theo quy định.  

a) Mọi thắc mắc về thủ tục xác nhận nhập học, thí sinh gửi thông tin về tại địa chỉ email: 

pdttuyensinh@hcmus.edu.vn, số điện thoại: 0971522917; mọi thắc mắc đối với thủ tục nhập 

học liên hệ số điện thoại: 0931401235 hay 0344493708. 

b) Các tân sinh viên bắt buộc phải thực hiện đầy đủ các quy định của nhà trường để kịp 

tiến độ học tập của mình./. 

 
  

 

 

 

 

 

 

https://www.hcmus.edu.vn/
https://www.hcmus.edu.vn/
https://tuyensinh.hcmus.edu.vn/
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PHỤ LỤC 2 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ XÁC NHẬN NHẬP HỌC 

ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 

(Phương thức xét tuyển 7B) 

(Đính kèm thông báo số: 27/TB-HĐTS ĐHCQ ngày 07/10/2021  

của Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021) 

Thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2021 khi xác nhận nhập học tại Trường 

bắt buộc phải thực hiện đầy đủ Quy trình Nộp hồ sơ trực tuyến và Nộp hồ sơ qua Bưu điện 

theo quy định sau đây: 

A. QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN 

1. Thời gian nộp: từ 8giờ00 ngày 08/10/2021 đến 11giờ00  ngày 09/10/2021. 

2. Các loại hồ sơ xác nhận nhập học (HS XNNH) dùng để nộp trực tuyến  

Hồ sơ dùng để nộp theo hình thức trực tuyến là 01 file chứa hình ảnh của các loại hồ sơ:  

mỗi loại hồ sơ gồm tất cả file ảnh này được ghép thành 01 file được đặt tên là 

“Mã_sinh_viên.pdf” có nhiều trang, mỗi trang là 1 ảnh, thứ tự các ảnh tương ứng với thứ tự hồ 

sơ yêu cầu dưới đây, lưu ý “Mã_sinh_viên” xem trên phiếu xác nhận nhập học của thí sinh. Các 

loại hồ sơ thí sinh cần nộp như sau: 

a) Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 

Hồ sơ gồm:  

- File ảnh Phiếu xác nhận nhập học năm 2021.  

- File ảnh Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021.  

b) Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 trở về trước 

Hồ sơ gồm:  

- File ảnh Phiếu xác nhận nhập học năm 2021.  

- File ảnh Bản photo Bằng tốt nghiệp THPT  

2. Quy trình nộp HS XNNH trực tuyến (online) 

Thí sinh nộp HS XNNH thực hiện các bước như sau: 

- Bước 1: Từ 9giờ00 ngày 08/10/2021, thí sinh bắt đầu vào trang tra cứu theo địa  chỉ 

https://tsdh.hcmus.edu.vn/ketqua để in “Phiếu xác nhận nhập học năm 2021”. Trường hợp 

thí sinh không in được thì có thể chụp ảnh màn hình Phiếu XNNH mà thí sinh đã chọn 

phương thức trúng tuyển. 

- Bước 2: Trên mỗi Phiếu XNNH có mã QR_Code dành riêng cho từng thí sinh. Thí sinh 

dùng camera trên điện thoại quét mã QR để vào link nộp hồ sơ.  

- Bước 3: Nộp HS XNNH: thí sinh tạo 01 file upload PDF theo hướng dẫn trên Phiếu 

XNNH. Thí sinh chỉ nhập các field: Email, Số điện thoại và upload file hồ sơ (không được 

sửa thông tin Trường đã nhập sẵn). Thí sinh sẽ nhận được một email xác nhận sau khi đã nộp 

hồ sơ online.  

https://tsdh.hcmus.edu.vn/ketqua
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- Bước 4: Trường sẽ xác nhận nhập kết quả XNNH cho thí sinh chậm nhất là 14giờ00 

ngày 09/10/2021, thí sinh tra cứu tại địa chỉ https://tsdh.hcmus.edu.vn/ketqua để theo dõi 

thông tin. 

 B. NỘP HỒ SƠ QUA BƯU ĐIỆN 

Sau khi thí sinh thực hiện xong Quy trình nộp hồ sơ XNNH trực tuyến, thí sinh sẽ nộp hồ 

sơ XNNH chính thức qua Bưu điện chuyển phát nhanh theo quy định như sau:  

1. Thời gian nộp: từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021. 

2. Các loại hồ sơ nộp chính thức qua đường Bưu điện 

a) Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 

Hồ sơ gồm:  

- Phiếu xác nhận nhập học năm 2021.  

- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021.  

- Bản sao có công chứng học bạ THPT (đủ tất cả các trang). 

- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận hoặc giấy khen đạt giải thưởng học sinh giỏi 

cấp Tỉnh/Thành phố hoặc có xác nhận của trường THPT (nếu có).  

- Bản sao có công chứng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có). 

b) Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 trở về trước 

Hồ sơ gồm:  

- Phiếu xác nhận nhập học năm 2021.  

- Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp THPT. 

- Bản sao có công chứng học bạ THPT (đủ tất cả các trang). 

- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận hoặc giấy khen đạt giải thưởng học sinh giỏi 

cấp Tỉnh/Thành phố hoặc có xác nhận của trường THPT (nếu có).  

- Bản sao có công chứng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có). 

 3. Địa chỉ nộp HS XNNH qua Bưu điện: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q.5, TP.HCM.  

4. Theo dõi tình trạng nộp HS XNNH qua Bưu điện. 

- Để đảm bảo quyền lợi trúng tuyển, thí sinh cần phải giữ biên nhận gửi hồ sơ qua Bưu 

điện, phải theo dõi hồ sơ gửi qua Bưu điện của mình đã đến Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên hay chưa bằng cách theo dõi tình trạng hồ sơ của Bưu điện. 

- Thí sinh cần cung cấp chính xác số điện thoại để Bưu điện hoặc Trường liên hệ hỗ trợ 

cho thí sinh trong trường hợp cần thiết. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 

dự kiến vào ngày 25/10/2021 Trường sẽ thông báo danh sách thí sinh đã hoàn tất XNNH qua 

Bưu điện.   

                     

 

 

https://tsdh.hcmus.edu.vn/ketqua

