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THÔNG BÁO 

V/v Xác định mức điểm đăng ký xét tuyển vào các ngành 

đại học hệ chính quy năm 2019 

Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) thông báo mức điểm đăng ký xét tuyển vào 

các ngành đại học hệ chính quy năm 2019 như sau: 

- Mức điểm đăng ký xét tuyển (còn gọi là điểm sàn) được xác định theo ngành 

và không phân biệt tổ hợp xét tuyển theo danh mục ngành đính kèm.  

- Đối với các ngành đào tạo giáo viên, điểm sàn do bộ Giáo dục và Đào tạo xác 

định. 

- Thí sinh có tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp cộng với điểm ưu tiên khu vực, 

đối tượng (nếu có) từ điểm sàn trở lên và không có môn thi nào (trong tổ hợp môn thi 

đăng ký xét tuyển) từ 1,0 điểm trở xuống là có đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào 

ngành tương ứng. Đối với ngành Giáo dục thể chất thì ngoài điều kiện đạt điểm sàn 

như trên, thí sinh phải có điểm môn thi Năng khiếu thể dục – thể thao đạt từ 5,0 điểm 

trở lên thì mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển. Đối với các ngành thuộc chương trình 

tiên tiến và chương trình chất lượng cao thì ngoài điều kiện đạt điểm sàn nêu trên, thí 

sinh phải có điểm môn thi tiếng Anh từ 5,0 điểm trở lên thì mới đủ điều kiện đăng ký 

xét tuyển./. 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 

- Vụ GDĐH (để b/c); 

- Thông báo trên website; (Đã ký) 

- Lưu: VT, PĐT. 

 

 Hà Thanh Toàn 

 


