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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2021 

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 

NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH 

Khoa Chính trị - Hành chính, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh xin thông 

báo tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2021 ngành Quản lý công như sau: 

1. Ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển: 

STT Ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu bổ sung 

1 Quản lý công 7340403 A01, D01, C15, C00 03 

2. Đối tượng: 

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT 

3. Phương thức tuyển sinh: 

 Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Phương 

thức 3 - Điểm bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển). 

Mức điểm đủ điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển cho các tổ hợp A01, D01, C15, C00: 20 

điểm. 

Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn thi của tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số) 

cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có). Điểm chuẩn trúng tuyển là giống nhau cho 

các tổ hợp xét tuyển. 

4. Nguyên tắc tuyển sinh: 

Điểm xét tuyển sẽ xét tuyển thí sinh có điểm từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

Trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu 

tuyển sinh, Khoa Chính trị - Hành chính sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển như sau: 

Xét ưu tiên tổ hợp: 

Tổ hợp 1: Khối A01 môn chính: Toán. 

Tổ hợp 2: Khối D01 môn chính: Ngoại ngữ. 

Tổ hợp 3: Khối C15 môn chính: Văn. 



Tổ hợp 4: Khối C00 môn chính: Địa lý.  

(Điểm trung bình môn ưu tiên của các tổ hợp trong 3 năm lớp 10, 11, 12 sẽ được lấy theo 

nguyên tắc xét từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu). 

5. Thời gian, hồ sơ, hình thức nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển: 

5.1. Thời gian nhận hồ sơ: từ 28/09 đến 17h ngày 01/10/2021. 

5.2. Hồ sơ xét tuyển gồm:  

- Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021(bản sao công chứng); 

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (bản sao công chứng); 

- Học bạ THPT (bản sao công chứng); 

- Hồ sơ đối tượng ưu tiên (nếu có); 

- Bản cam kết: Cam kết tất cả hồ sơ trên đúng với quy định do Khoa đã đặt ra và hoàn 

tất thủ tục hồ sơ gửi về Khoa bằng đường bưu điện. Trong trường hợp thí sinh nộp không đủ 

hồ sơ hoặc hồ sơ không đúng với bản scan đã gửi xét tuyển, Khoa Chính trị - Hành chính sẽ 

hủy kết quả của thí sinh (trong trường hợp đã trúng tuyển). 

5.3. Hình thức nộp hồ sơ xét tuyển:  

- Scan các giầy tờ trên và tạo file gửi về email: daotao.spas@vnuhcm.edu.vn 

- Gửi qua đường bưu điện (theo địa chỉ ở dưới). 

5.4. Thời gian công bố kết quả xét tuyển: trước 17h ngày 03/10/2021. 

5.5.Thời gian xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học online: trước 17h ngày 

05/10/2021. 

Sau khi thực hiện thủ tục xác nhận nhập học và nhập học online, thí sinh gửi hồ sơ 

nhập học (theo giấy báo nhập học) gửi qua đường bưu điện đến Khoa Chính trị - Hành chính 

trước 17h ngày 11/10/2021 (tính theo dấu bứu điện) theo địa chỉ: 

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Khoa Chính trị - Hành chính, Nhà điều hành 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), Lầu 7, Phòng 707, Phường Linh 

Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. 

5.6. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/phương thức. 

Nộp tiền hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Khoa. Nội dung nộp tiền 

ghi rõ theo cấu trúc sau: “Họ và tên, CMND/CCCD, ngày sinh, phương thức nào” 
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Ví dụ: Nguyễn Văn A, 022178500009, 23/8/2002, Phương thức 1 

Tên tài khoản: Khoa Chính trị - Hành chính 

Số tài khoản: 314.10.000.545.687 

Tại ngân hàng: TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Đông Sài 

Gòn - TP.HCM. 

Lưu ý về việc nộp lệ phí:  

- Có thể sử dụng internet banking, nộp tiền, chuyển tiền từ bất cứ ngân hàng nào 

khác vào tài khoản trên. Không nộp lệ phí qua máy ATM. 

- Trường hợp thí sinh nộp lệ phí bằng hình thức nộp tiền hoặc chuyển khoản qua tài 

khoản ngân hàng, thí sinh đính kèm bản photo (hoặc bản in) phiếu nộp tiền/phiếu chuyển 

khoản kèm hồ sơ tuyển sinh. 

Thông tin liên hệ: Email: daotao.spas@vnuhcm.edu.vn 

Điện thoại: 0903408886  

 TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

Phạm Huỳnh Minh Hùng 
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