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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                       
   Số: 1903/TB-ĐHCT-HĐTS                          Cần Thơ, ngày  17  tháng 8 năm 2020 

THÔNG BÁO 
Kết quả sơ tuyển và điểm chuẩn theo phương thức xét điểm học bạ THPT 

vào đại học chính quy năm 2020 
 

Căn cứ Biên bản số 1902/BB-ĐHCT-HĐTS ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch 
Hội đồng tuyển sinh về việc xét tuyển và xác định điểm chuẩn bằng phương thức xét điểm 
học bạ THPT (Phương thức 3 và Phương thức 6),  

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) thông báo điểm chuẩn và 
điều kiện trúng tuyển theo Phương thức 3 và Phương thức 6 như sau:  
1. Điểm chuẩn, điều kiện trúng tuyển và xem kết quả sơ tuyển: 
1.1. Điểm chuẩn từng ngành được xác định tại Bảng điểm chuẩn (đính kèm). 
1.2. Thí sinh trúng tuyển phải thỏa các điều kiện sau đây:  

a. Tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2020 trở về trước. 
b. Có đăng ký xét tuyển trực tuyến và có gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển về Trường (nếu 

chỉ nộp phiếu online mà không gửi hồ sơ về Trường thì không được xét tuyển). 
c. Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của phương thức xét tuyển 

tương ứng. 
d. Điểm xét tuyển của thí sinh từ bằng hoặc lớn hơn điểm chuẩn của ngành tương ứng 

(Điểm xét tuyển bằng tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển do thí sinh đăng ký 
cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng của thí sinh và được làm tròn đến 2 chữ 
số thập phân). Mỗi phương thức xét tuyển, thí sinh chỉ được xét trúng tuyển 1 
nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất trong số những nguyện vọng đủ điểm chuẩn 
(nếu đăng ký cả 2 phương thức thì thí sinh có thể trúng tuyển ở cả 2 phương thức). 

1.3. Xem kết quả sơ tuyển: 
Để xem kết quả sơ tuyển, thí sinh phải đăng nhập vào Hệ thống Đăng ký xét tuyển 

(http://xettuyen.ctu.edu.vn) bằng tài khoản của thí sinh đã có khi đăng ký xét tuyển. Để 
nhập học vào Trường, thí sinh phải xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học theo quy 
định của Trường. 
2. Xác nhận nhập học: 
2.1. Thời gian: từ 8g30 ngày 03/9/2020 đến 17g00 ngày 08/9/2020 bằng một trong hai 
cách sau: 

o Cách 1: nộp hồ sơ trực tiếp tại Nhà học B1 – Khu II, Trường ĐHCT. Thí sinh 
được nhận ngay Giấy báo nhập học để làm thủ tục nhập học vào Trường (Khuyến 
khích thí sinh thực hiện theo cách này để thuận tiện vừa xác nhận nhập học cùng 
với làm thủ tục nhập học). 

o Cách 2: nộp qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh (thời hạn được 
tính theo dấu bưu điện gửi). Sau khi nhận được, Trường ĐHCT sẽ gửi Giấy báo 
nhập học đến thí sinh bằng đường bưu điện theo địa chỉ của thí sinh trong hồ sơ 
đăng ký xét tuyển. 
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2.2. Hồ sơ xác nhận nhập học phải có: 
- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (nếu thí 

sinh tốt nghiệp THPT năm 2020) 
- Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bản sao có công chứng 

Bằng tốt nghiệp THPT 
2.3. Lưu ý:  

- Đối với thí sinh trúng tuyển cả Phương thức 3 và Phương thức 6, được chọn 01 
ngành để xác nhận nhập học bằng cách ghi tên ngành chọn học vào góc dưới bên 
trái của Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 hoặc Giấy 
chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp 
THPT (Nội dung ghi: “Em xác nhận nhập học vào ngành: …..……….” thí sinh 
ký và ghi rõ họ tên) 

- Thí sinh không được rút lại Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT 
năm 2020 sau khi đã xác nhận nhập học. 

- Sau 17g00 ngày 08/9/2020, nếu thí sinh không xác nhận nhập học, xem như thí 
sinh từ chối nhập học và kết quả xét tuyển sẽ bị hủy. 

- Thí sinh đã gửi hồ sơ xác nhận nhập học bằng đường bưu điện có thể tra cứu 
Giấy báo nhập học trên website http://gbnh.ctu.edu.vn để làm thủ tục nhập học 
đúng thời gian. 

3. Làm thủ tục nhập học:  
Thời gian: từ 08g00 ngày 03/9/2020 đến 17g00 ngày 08/9/2020 tại Nhà học B1 – Khu II, 

Trường ĐHCT như sau: 
3.1. Nộp học phí học kỳ đầu tiên:  

- Học phí tùy thuộc vào ngành, sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên không phải 
đóng học phí. 

- Các chi phí khác như: Bảo hiểm, khám sức khỏe, làm thẻ sinh viên, dự thi Đánh giá 
năng lực ngoại ngữ. 

Xem chi tiết trên Giấy báo nhập học. 
3.2. Nộp hồ sơ nhập học: 

- Bản chính Giấy báo nhập học của Trường (được cấp khi xác nhận nhận học). 
- Học bạ trung học phổ thông (bản sao có công chứng). 
- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng). 
- Giấy CMND hoặc Thẻ CCCD (bản sao không cần công chứng) 
- Giấy tờ chứng minh có liên quan đến đối tượng ưu tiên do các cấp có thẩm quyền 

ký (bản sao có công chứng) theo Quy chế tuyển sinh hiện hành. 
- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự của cơ quan quân sự cấp quận/huyện 

ký (đối với nam sinh viên và có thể nộp bổ sung trong học kỳ đầu tiên). 
- SV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nộp đơn trình bày rõ hoàn cảnh có xác nhận 

của chính quyền địa phương nơi cư trú. 
Xem hướng dẫn thủ tục nhập học trên webssite http://tansinhvien.ctu.edu.vn 
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