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QUYẾT ĐỊNH 
 Điểm chuẩn kỳ thi Tuyển sinh liên thông đại học chính quy ngành CNTT năm 2017 

____________ 
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
 

 Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học 
thành viên; 
 Căn cứ Quyết định số 925/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12/10/2006 của Đại học Quốc gia 
Tp.HCM về việc phê duyệt Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên – ĐHQG-HCM;  
 Căn cứ công văn số 714/ĐH ngày 04/08/1999 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường 
ĐH Khoa học Tự nhiên tuyển sinh vào Đại học cho những sinh viên có bằng tốt nghiệp Cao đẳng 
Tin học hệ chính quy; 

 Căn cứ vào Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/05/2017 về việc Quy định về liên thông 

giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học của Thủ tướng Chính phủ;  

 Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-KHTN-ĐT ngày 18/08/2017 của Hiệu Trưởng Trường ĐH 

KHTN về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh liên thông đại học ngành CNTT năm 2017; 
 Căn cứ vào kết quả kỳ thi Tuyển sinh liên thông Đại học ngành CNTT năm 2017; 

 Căn cứ biên bản họp xét điểm chuẩn kỳ thi Tuyển sinh liên thông Đại học ngành CNTT 
năm 2017 ngày 15/11/2017 của Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; 

 Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi liên thông Đại học chính quy ngành Công nghệ thông 

tin năm 2017 (Ngày thi 18 & 19/11/2017) như sau: 

Tổng điểm thi 3 môn (Cơ bản + Cơ sở + Chuyên ngành) >= 15.0 

và Điểm thi từng môn (Cơ bản, Cơ sở, Chuyên ngành) > 1.0 

Điều 2.  Ban Thư ký có trách nhiệm làm quyết định trúng tuyển căn cứ trên quyết định điểm 

chuẩn và trình Hội đồng Tuyển sinh phê duyệt. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
 CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 

- ĐH Quốc gia Tp. HCM (để báo cáo); 

- Như điều 2; 

- Lưu: VT, PĐT.  
 
 HIỆU TRƯỞNG 
 Trần Linh Thước  


