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THÔNG BÁO
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Áp dụng cho các ngành tuyển sinh liên thông đại học xét tuyển
bằng phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg, ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính
phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;
Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo
dục mầm non;
Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm
2020 của Trường Đại học Trà Vinh;
Hội đồng tuyển sinh thông báo Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Ngưỡng ĐBCL)
các ngành liên thông đại học hệ chính quy xét tuyển bằng phương thức sử dụng kết quả kỳ thi
tốt nghiệp THPT 2020 như sau:
1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn)
Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển liên thông đại học từ trình độ trung cấp (TC), cao
đẳng (CĐ), đại học (ĐH) phải đạt một trong các tiêu chí của Ngưỡng ĐBCL tương ứng với
ngành xét tuyển sau đây:
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Tổng điểm hai bài thi/môn thi của kỳ thi tốt nghiệp
Cao đẳng Giáo TC nhóm ngành
THPT + (điểm ưu tiên KV, đối tượng)*2/3, tối thiểu
dục mầm non
đào tạo giáo viên
bằng 11.00
Giáo dục mầm
- Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi;
TC, CĐ, ĐH
non, Sư phạm
- Điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ
nhóm ngành đào
ngữ văn, Giáo
8,0 trở lên;
tạo giáo viên
dục tiểu học
- Tốt nghiệp THPT loại Giỏi;
- TC Y Sĩ
- Học lực lớp 12 đạt loại Khá và có 3 năm kinh nghiệm
Y khoa
- ĐH khối ngành công tác đúng với chuyên môn đào tạo;
sức khỏe
- Tốt nghiệp trình độ TC/CĐ/ĐH đạt loại Giỏi;
- TC, CĐ Dược. - Tốt nghiệp trình độ TC/CĐ/ĐH đạt loại Khá và có 3
Dược học
- ĐH khối ngành năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào
tạo.
sức khỏe
- TC, CĐ Xét
- Học lực lớp 12 đạt loại Khá;
Kỹ thuật xét nghiệm
- Điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ
nghiệm y học
- ĐH khối ngành
6,5 trở lên;
sức khỏe
- Tốt nghiệp THPT loại Khá;
- TC, CĐ Điều
- Học lực lớp 12 đạt loại Trung bình và có 5 năm kinh
dưỡng, Hộ sinh.
nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;
Điều dưỡng
- ĐH khối ngành
- Tốt nghiệp trình độ TC/CĐ/ĐH đạt loại Khá trở lên.
sức khỏe
Các ngành còn lại

TC, CĐ, ĐH

Tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH

+ Riêng đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên, việc đào tạo liên thông cho người đã
được tuyển sinh hoặc đã tốt nghiệp ngành đào tạo giáo viên trước ngày ban hành Quy chế
tuyển sinh (07/5/2020) để đạt trình độ chuẩn theo quy định tại Điều 72, Luật Giáo dục năm
2019 thì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được áp dụng là tốt nghiệp trình độ TC/CĐ/ĐH
đạt loại Khá trở lên hoặc có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

2. Hình thức và thời gian điều chỉnh nguyện vọng
Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, thỏa điều kiện về văn bằng tốt
nghiệp và có nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Trà Vinh thực hiện việc điều chỉnh,
bổ sung nguyện vọng (01 lần duy nhất) bằng cách chọn một trong 02 hình thức sau trong thời
gian quy định chung:
2.1 Điều chỉnh Trực tuyến:
* Thí sinh truy cập tài khoản tại địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn để thực
hiện việc điều chỉnh nguyện vọng.
* Thời gian điều chỉnh: từ 19/9/2020 đến 17 giờ ngày 25/9/2020.
2.2 Điều chỉnh bằng Phiếu:
* Thí sinh điền phiếu Đăng ký xét tuyển và nộp trực tiếp tại điểm nộp hồ sơ dự thi
THPT để thực hiện việc điều chỉnh hoặc bổ sung nguyện vọng.
* Thời gian điều chỉnh: từ 19/9/2020 đến 17 giờ ngày 27/9/2020.
3. Điểm trúng tuyển và Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:
Điểm trúng tuyển được xây dựng dựa trên tiêu chí: chỉ tiêu của ngành, số lượng hồ sơ và
điểm xét tuyển của thí sinh (có tính điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng). Trong đó, Điểm
xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của tổ
hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định tại Điều 7 của Quy chế
tuyển sinh và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo các
điều kiện phụ sau đây:
- Điều kiện 1: được áp dụng để xét tuyển trong trường hợp có nhiều thí sinh ở cuối
danh sách trúng tuyển có điểm xét tuyển như nhau dẫn đến vượt chỉ tiêu, cụ thể như sau
• Ngành Sư phạm ngữ văn, Ngôn ngữ Khmer, Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt
Nam, Văn hóa học, Luật, Quản trị văn phòng, Công tác xã hội: xét ưu tiên thí sinh có điểm
môn Ngữ văn cao hơn.
• Ngành Y khoa, Điều dưỡng, Y tế công cộng xét ưu tiên thí sinh có điểm môn Sinh
học cao hơn.
• Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Dược học: xét ưu
tiên thí sinh có điểm môn Hóa học cao hơn.
• Ngành Giáo dục mầm non: xét ưu tiên thí sinh có điểm Năng khiếu cao hơn.
• Các ngành còn lại: xét ưu tiên thí sinh có điểm môn Toán cao hơn.
- Điều kiện 2: Trong trường hợp vẫn còn thí sinh có điểm bằng nhau, Hội đồng tuyển
sinh sẽ xét ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.
4. Thời gian công bố điểm trúng tuyển:
Trường sẽ công bố điểm trúng tuyển trước 17 giờ ngày 05/10/2020 (dự kiến) tại trang
tuyensinh.tvu.edu.vn và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Thí sinh đạt mức điểm tuyển của trường mang bản chính (có đóng dấu mộc đỏ) Giấy
chứng nhận kết quả thi do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp và các giấy tờ khác (xem trong thông
báo tuyển sinh mục Hồ sơ đăng ký xét tuyển - Phương thức 1) trường nhận Giấy báo trúng
tuyển, xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học. Thời gian: Từ ngày 06/10 đến trước 17
giờ 00 ngày 10/10/2020
Địa điểm: Tầng trệt – Toà nhà A1 – Khu I.
Điện thoại: 0294 3 855247 hoặc 0294 3 855 944 hoặc 0965 855 944
Nơi nhận:
- Vụ GDĐH (b/c);
- BGH (b/c);
- Các đơn vị thuộc trường;
- Niêm yết; website;
- Lưu: VT, HSTS.
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