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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TP. HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 457/TB-ĐHGTVT 

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2021 

  
THÔNG BÁO 

Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh 
trình độ đại học chính quy năm 2021 (GTS) 

 
Trên cơ sở nội dung điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; 

tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2021 tại văn bản số 
3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển 
sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19; Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố 
Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh một số mốc thời gian của Kế hoạch tuyển sinh đại 
học chính quy năm 2021 đã ban hành số 284/KH-ĐHGTVT ngày 12/5/2021 như sau:  

 
STT Nội dung công tác Đơn vị tham gia Thời gian thực hiện 

1.  
Xét và công bố mức điểm trúng 
tuyển đợt 1 theo phương thức xét 
điểm học bạ THPT 

Hội đồng Tuyển sinh, 
Ban thư ký Ngày 26/7/2021 

2.  

Họp và công bố mức điểm nhận hồ 
sơ xét tuyển đợt 1 (đợt chính thức) 
theo phương thức xét điểm thi tốt 
nghiệp THPT năm 2021 trên Cổng 
thông tin tuyển sinh của Bộ 
GD&ĐT và trang thông tin điện tử 
của Trường 

Hội đồng Tuyển sinh, 
Ban thư ký Ngày 09/8/2021 

3.  
Xác nhận nhập học thí sinh trúng 
tuyển đợt 1 theo phương thức xét 
điểm học bạ THPT 

Hội đồng Tuyển sinh, 
Ban thư ký, 

Các đơn vị liên quan 

- Trước 17h00 ngày 
10/8/2021 đối với thí 
sinh tham dự kỳ thi 
THPT đợt 1 
- Trước 17h00 ngày 
03/9 đối với thí sinh 
tham dự kỳ thi 
THPT đợt 2 và các 
thí sinh do dịch bệnh 
nhận được Giấy 
chứng nhận kết quả 
thi không đúng kế 
hoạch hoặc thí sinh 
được đặc cách xét 
công nhận tốt nghiệp 
THPT 2021 

4.  Tổ chức xét tuyển thẳng theo quy 
định, cập nhật danh sách trúng 

Hội đồng Tuyển sinh, 
Ban thư ký, 

- Trước 17 giờ 00 
ngày 12/8/2021 đối 
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STT Nội dung công tác Đơn vị tham gia Thời gian thực hiện 
tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng 
thông tin tuyển sinh của Bộ 
GD&ĐT và gửi kết quả xét tuyển 
thẳng cho các sở GD&ĐT để thông 
báo cho thí sinh 

Các đơn vị liên quan với thí sinh tham dự 
kỳ thi THPT đợt 1 
(có thể tiếp nhận hồ 
sơ của các địa 
phương nếu có) 
- Ngày 01/9 đối với 
thí sinh tham dự kỳ 
thi THPT đợt 2 

5.  
Nhận hồ sơ xác nhận nhập học của 
thí sinh trúng tuyển thẳng và ưu tiên 
xét tuyển thẳng (nếu có) 

Hội đồng Tuyển sinh, 
Ban thư ký, 

Các đơn vị liên quan  

- Trước 17h00 ngày 
22/8/2021 đối với thí 
sinh tham dự kỳ thi 
THPT đợt 1 
- Trước 17h00 ngày 
03/9 đối với thí sinh 
tham dự kỳ thi 
THPT đợt 2  

6.  Báo cáo kết quả xét tuyển thẳng Hội đồng Tuyển sinh 

- Trước 17h00 ngày 
25/8/2021 đối với thí 
sinh tham dự kỳ thi 
THPT đợt 1 
- Trước 17h00 ngày 
04/9 đối với thí sinh 
tham dự kỳ thi 
THPT đợt 2  

7.  

Cập nhật Đề án tuyển sinh sau khi 
điều chỉnh lên cổng thông tin của 
Bộ GD&ĐT và trang thông tin của 
Trường 

Ban xây dựng đề án, 
Hội đồng Tuyển sinh, 

Ban thư ký 
Các đơn vị liên quan 

Từ ngày 20/8 đến 
ngày 25/8/2021 

8.  

Cập nhật danh sách thí sinh trúng 
tuyển đợt 1 xác nhận nhập học theo 
phương thức xét điểm học bạ THPT 
vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông 
tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT 

Hội đồng Tuyển sinh, 
Ban thư ký 

- Trước ngày 
29/8/2021 đối với thí 
sinh tham dự kỳ thi 
THPT đợt 1 
- Ngày 08/9 đối với 
thí sinh tham dự kỳ 
thi THPT đợt 2 và 
các thí sinh do dịch 
bệnh nhận được 
Giấy chứng nhận kết 
quả thi không đúng 
kế hoạch hoặc thí 
sinh được đặc cách 
xét công nhận tốt 
nghiệp THPT 2021 

9.  Thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 
theo phương thức xét điểm thi tốt Hội đồng Tuyển sinh Từ 13/9/2021  

đến 17 giờ 00 ngày 
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STT Nội dung công tác Đơn vị tham gia Thời gian thực hiện 
nghiệp THPT năm 2021 theo Quy 
chế tuyển sinh 

15/9/2021 

10.  
Công bố kết quả xét tuyển đợt 1 
theo phương thức xét điểm thi tốt 
nghiệp THPT năm 2021 

Hội đồng Tuyển sinh Trước 17 giờ 00  
ngày 16/9/2021 

11.  
Xác nhận nhập học thí sinh trúng 
tuyển đợt 1 theo phương thức xét 
điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

Hội đồng Tuyển sinh, 
Ban thư ký, 

Các đơn vị liên quan 

Trước 17 giờ 00  
ngày 26/9/2021  

(theo dấu bưu điện) 

12.  
Nhập học thí sinh trúng tuyển đợt 1 
theo phương thức xét điểm thi tốt 
nghiệp THPT năm 2021 

Hội đồng Tuyển sinh, 
Ban thư ký, 

Các đơn vị liên quan 

Dự kiến ngày 
01&02/10/2021 

13.  

Cập nhật thông tin thí sinh trúng 
tuyển đợt 1 xác nhận nhập học theo 
phương thức xét điểm thi tốt nghiệp 
THPT năm 2021 vào cơ sở dữ liệu 
của Cổng thông tin tuyển sinh của 
Bộ GD&ĐT 

Hội đồng Tuyển sinh, 
Ban thư ký 

Trước 17h00  
ngày 02/10/2021 

14.  

Xét tuyển đợt 2 theo phương thức 
xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 
2021 (nếu có); đợt 2 theo phương 
thức xét điểm học bạ THPT đối với 
thí sinh được đặc cách xét công 
nhận tốt nghiệp THPT 2021 (nếu 
có) 

Hội đồng Tuyển sinh, 
Ban thư ký, 

Các đơn vị liên quan 

Dự kiến từ ngày  
03/10/2021 đến 

07/10/2021 

15.  

Hoàn tất các thủ tục liên quan, 
Xác nhận và nhập học đợt 2 theo 
phương thức xét điểm thi tốt nghiệp 
THPT năm 2021 và đợt 2 theo 
phương thức xét điểm học bạ THPT 

Hội đồng Tuyển sinh, 
Ban thư ký, 

Các đơn vị liên quan 

Dự kiến trước 
15/10/2021 

16.  

Cập nhật tất cả thí sinh trúng tuyển 
các đợt bổ sung đã nhập học vào cơ 
sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển 
sinh Bộ GD&ĐT   
Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 
2021 về Vụ GDĐH - Bộ GDĐT 

Hội đồng tuyển sinh, 
Ban thư ký, 

Các đơn vị liên quan 

Trước ngày 
31/12/2021 

17.  Tổng kết công tác tuyển sinh năm 
2021 

Ban giám hiệu 
Hội đồng Tuyển sinh, 

Ban thư ký, 
Các đơn vị liên quan 

Trước 31/12/2021 

 
Nơi nhận:  
- BGH; 
- HĐTS; 
- Các đơn vị; 
- Lưu VT, PĐT. 

Q. HIỆU TRƯỞNG 
(đã ký) 

PGS. TS. Nguyễn Xuân Phương 
 


