
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUI NĂM 2020 

(Hình thức xét tuyển điểm học bạ THPT) 

 

1. Đối tượng - Hình thức xét tuyển: 

− Đối tượng: Người đã tốt nghiệp THPT 

− Hình thức xét tuyển: Dựa trên học bạ THPT (tổng điểm năm lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 

của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển của ≥ 18.0) 

Ví dụ: Thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành công nghệ ô tô (mã ngành 7510205) với tổ hợp môn xét tuyển 

(A00 -Toán – Vật lý – Hóa học) thì phải đảm bảo điều kiện xét tuyển như sau:  

Điểm Toán = (Điểm Toán năm lớp 10 + Điểm Toán năm lớp 11 + Điểm Toán học kỳ 1 lớp 12)/3 

Điểm Vật lý = (Điểm Vật lý năm lớp 10 + Điểm Vật lý năm lớp 11 + Điểm Vật lý học kỳ 1 lớp 12)/3 

Điểm Hóa học = (Điểm Hóa học năm lớp 10 + Điểm Hóa học năm lớp 11 + Điểm Hóa học học kỳ 1 lớp 12)/3 

Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm Vật lý + Điểm Hóa học >=18.00 

2. Chỉ tiêu - Ngành xét tuyển:  

 - Khối A00: Toán, Vật lý, Hóa học  - Khối D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 

 - Khối A01: Toán, Tiếng Anh, Vật lý  - Khối D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN 

 - Khối C01: Toán, Ngữ văn, Vật lý  - Khối D96: Toán, Tiếng Anh, KHXH 

TT Ngành đào tạo 
Mã 

ngành 

Các tổ hợp 

xét tuyển 

     Ghi 

chú 

1 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí  7510201 A00, A01, C01, D90  

2 Công nghệ kỹ thuật Ô tô 7510205 A00, A01, C01, D90  

3 Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử 7510301 A00, A01, C01, D90  

4 Công nghệ thông tin  7480201 A00, C01, D01, D90  

5 Kế toán  7340301 A00, A01, D01, D90  

6 Quản trị Kinh doanh  7340101 A01, C01, D01, D96  

3. Nộp hồ sơ xét tuyển:  

• Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu IUQ); 

• Bản photocopy công chứng học bạ THPT;  

• Bản photocopy công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm 

thời đối với thí sinh Tốt nghiệp trước 2020; Thí sinh Tốt nghiệp 2020 sẽ bổ sung khi nhập học; 

• 01 bản photocopy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước; 

• 01 bản sao giấy khai sinh; 

• Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng;  

• 01 phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc và số điện thoại của người nhận; 

• Các giấy tờ minh chứng (bản photocopy có công chứng) thí sinh được hưởng cộng điểm ưu tiên 

diện chính sách, điểm ưu tiên diện khu vực (nếu có). 

4. Hình thức, địa chỉ nộp hồ sơ: 

• Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển lựa chọn một trong các hình thức sau: 

o Gởi qua đường bưu điện đến Phân hiệu Quảng Ngãi. 

o Nộp trực tiếp tại phòng Giáo vụ Phân hiệu Quảng Ngãi. 

• Địa chỉ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:  

o Phòng Giáo vụ, Phân hiệu Quảng Ngãi;  

o Số 938 Quang Trung, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

o Điện thoại: (0255) 2222 135; Hotline: 0916 222 135  

o Website: www.qn.iuh.vn; Facebook: www.facebook.com/iuhqn 
 

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Quảng Ngãi được hưởng các lợi ích: 

1) Giảm 50% học phí so với học tại cơ sở TP.HCM; 

2) Bằng do Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM cấp; 

3) Được lựa chọn phương thức đào tạo 4+0 hoặc 2+2 (2 năm Quảng Ngãi, 2 năm TP.HCM). 

 


