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 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 Số:  06/TB-ĐHTS                Đồng Nai, ngày 05  tháng 8 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 
Về việc điểm trúng tuyển học bạ và xác nhận nhập học  

theo phương thức xét học bạ năm 2021 
 

 Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-ĐHTS ban hành ngày 05 tháng 8 năm 2021 

của Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Đồng Nai về việc điểm trúng tuyển đại 

học chính quy bằng phương thức học bạ năm 2021, 

 HĐTS thông báo đến thí sinh điểm trúng tuyển, quy trình xác nhận nhập 

học như sau: 

1. Điểm xét tuyển, danh sách trúng tuyển: 

STT Mã ngành Tên ngành 
Điểm trúng 

tuyển 

Số trúng 

tuyển 

1 7140202 Giáo dục tiểu học 26 58 

2 7140209 Sư phạm Toán học 26 28 

3 7140211 Sư phạm Vật lý 21 13 

4 7140212 Sư phạm H a học 21 20 

5 7140217 Sư phạm Ng  văn 24.5 14 

6 7140218 Sư phạm Lịch Sử 21 7 

7 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 26.5* 23 

8 7220201 Ngôn ng  Anh 25.5* 30 

9 7340101 Quản trị kinh doanh 25.5 36 

Tổng cộng 
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- * Điểm môn Anh văn đã tính nhân 2 và được quy về thang điểm 30. 

-   Cách quy về thang điểm 30= (Điểm 2 môn + Điểm Anh văn * 2) * 3/4 + 

Điểm ưu tiên, điểm khu vực (nếu c ). 

- Danh sách thí sinh trúng tuyển (kèm theo). 

2. Quy trình xác nhận nhập học 

2.1 . Thời gian 

- Đợt 1: Từ ngày 06/8/2021 đến trước 17h00 ngày 20/8/2021(Thí sinh thi tốt 

nghiệp đợt 1).  

- Đợt 2: Trước 17h00 ngày 05/9/2021(Thí sinh thi tốt nghiệp đợt 2).  

2.2. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học  

   - Thí sinh chụp hình Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021 và Giấy 

chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Thí sinh thi tốt nghiệp năm 2021). 

   - Thí sinh tốt nghiệp các năm trước chụp hình Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

tạm thời 2020 hoặc bằng tốt nghiệp THPT. 



   

  - Gửi email: tienmq@dnpu.edu.vn  

Lưu ý:  Quá thời hạn trên, thí sinh không gửi Giấy chứng nhận kết quả thi 

THPT năm 2021 là từ chối nhập học. 

2.3. Thời gian nhận Giấy báo nhập học (trúng tuyển) và làm hồ sơ nhập học sẽ 

thông báo trên http://tuyensinh.dnpu.edu.vn. 

3. Cam kết nhập học 

Khi nhập thí sinh c  trách nhiệm khi nhập học phải nộp Giấy chứng nhận kết 

quả thi THPT năm 2021 (Bản chính) đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (Nếu thí sinh c  Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021 thì không được 

nhập học. Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm đến kết quả xét tuyển) 

Để biết thêm chi tiết liên hệ số điện thoại: 0919 17 68 69 (Ông Mai Quốc Tiên). 

Nơi nhận: 

- Website ĐHĐN; 
- Lưu  ĐT. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

TS. LÊ ANH ĐỨC 
 

    - Gửi email: tienmq@dnpu.edu.vn 
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