
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Trần Ngọc An     Ngày sinh : 11/03/1995 

 Số báo danh:   001 Mã hồ sơ:  13 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 1. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Thanh An     Ngày sinh : 24/09/1997 

 Số báo danh:   002 Mã hồ sơ:  2017 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 1. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Danh An     Ngày sinh : 14/01/1996 

 Số báo danh:   003 Mã hồ sơ:  45 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 1. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Mai Thành Đạt     Ngày sinh : 31/08/1996 

 Số báo danh:   004 Mã hồ sơ:  11 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 1. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Phạm Ngọc Diễn     Ngày sinh : 10/06/1990 

 Số báo danh:   005 Mã hồ sơ:  1012 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 1. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Trần Kiên Định     Ngày sinh : 27/03/1998 

 Số báo danh:   006 Mã hồ sơ:  18 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 1. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Phạm Minh Hoàng     Ngày sinh : 15/03/1993 

 Số báo danh:   007 Mã hồ sơ:  1010 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 1. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 
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GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Phi Hùng     Ngày sinh : 02/11/1999 

 Số báo danh:   008 Mã hồ sơ:  112 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 1. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

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

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Cao Hùng     Ngày sinh : 19/10/1998 

 Số báo danh:   009 Mã hồ sơ:  97 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 1. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Phan Cẩm Quyền     Ngày sinh : 06/07/1996 

 Số báo danh:   010 Mã hồ sơ:  98 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 1. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Đỗ Tuấn Kiệt     Ngày sinh : 14/11/1999 

 Số báo danh:   011 Mã hồ sơ:  1019 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 1. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Hồ Tuấn Kiệt     Ngày sinh : 03/01/1998 

 Số báo danh:   012 Mã hồ sơ:  1004 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 1. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Mai Thị Thúy Kiều     Ngày sinh : 23/12/1994 

 Số báo danh:   013 Mã hồ sơ:  44 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 1. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Bùi Hoàng Nhật Linh     Ngày sinh : 09/09/1989 

 Số báo danh:   014 Mã hồ sơ:  100 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 1. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Đoàn Văn Lợi     Ngày sinh : 07/05/1993 

 Số báo danh:   015 Mã hồ sơ:  5 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 1. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Vòng Chúng Mành     Ngày sinh : 11/01/1995 

 Số báo danh:   016 Mã hồ sơ:  53 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 1. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Thị Mến     Ngày sinh : 04/09/1998 

 Số báo danh:   017 Mã hồ sơ:  19 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 1. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Trương Phương Hoài Nam     Ngày sinh : 12/01/1998 

 Số báo danh:   018 Mã hồ sơ:  2004 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 1. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Trần Trọng Nghĩa     Ngày sinh : 10/11/1998 

 Số báo danh:   019 Mã hồ sơ:  2003 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 1. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Lê Thanh Nguyên     Ngày sinh : 12/01/1998 

 Số báo danh:   020 Mã hồ sơ:  20 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 1. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Phạm Minh Nhật     Ngày sinh : 25/12/1998 

 Số báo danh:   021 Mã hồ sơ:  74 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 1. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Quốc Nhật     Ngày sinh : 29/09/1998 

 Số báo danh:   022 Mã hồ sơ:  49 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 1. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Văn Phú     Ngày sinh : 06/01/1998 

 Số báo danh:   023 Mã hồ sơ:  52 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 1. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Minh Quang     Ngày sinh : 08/01/1998 

 Số báo danh:   024 Mã hồ sơ:  2009 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 1. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Trịnh Phú Quý     Ngày sinh : 21/09/1998 

 Số báo danh:   025 Mã hồ sơ:  42 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 1. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Quang Sáng     Ngày sinh : 19/01/1999 

 Số báo danh:   026 Mã hồ sơ:  113 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 1. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Phạm Hoàng Nguyệt Trâm     Ngày sinh : 10/10/1996 

 Số báo danh:   027 Mã hồ sơ:  2008 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 1. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Trương Như Tuấn     Ngày sinh : 06/09/1999 

 Số báo danh:   028 Mã hồ sơ:  67 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 1. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Phan Văn Võ     Ngày sinh : 04/02/1997 

 Số báo danh:   029 Mã hồ sơ:  76 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 1. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Phùng Thanh An     Ngày sinh : 22/07/1997 

 Số báo danh:   030 Mã hồ sơ:  108 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 2. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Trần Bảo Ân     Ngày sinh : 01/07/1999 

 Số báo danh:   031 Mã hồ sơ:  79 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 2. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Đoàn Tuấn Anh     Ngày sinh : 23/04/1999 

 Số báo danh:   032 Mã hồ sơ:  128 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 2. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Phạm Thị Tuyết Chi     Ngày sinh : 21/03/1999 

 Số báo danh:   033 Mã hồ sơ:  1023 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 2. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Minh Chiến     Ngày sinh : 19/05/1996 

 Số báo danh:   034 Mã hồ sơ:  2024 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 2. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Huỳnh Chính     Ngày sinh : 29/12/1999 

 Số báo danh:   035 Mã hồ sơ:  117 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 2. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Võ Phúc Duy     Ngày sinh : 22/11/1999 

 Số báo danh:   036 Mã hồ sơ:  111 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 2. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Lê Hà Giang     Ngày sinh : 29/06/1990 

 Số báo danh:   037 Mã hồ sơ:  54 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 2. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Văn Hải     Ngày sinh : 09/11/1996 

 Số báo danh:   038 Mã hồ sơ:  16 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 2. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Võ Chí Hiếu     Ngày sinh : 09/10/1999 

 Số báo danh:   039 Mã hồ sơ:  73 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 2. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Khương     Ngày sinh : 18/02/1997 

 Số báo danh:   040 Mã hồ sơ:  94 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 2. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Lê Duy Lâm     Ngày sinh : 17/01/1998 

 Số báo danh:   041 Mã hồ sơ:  26 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 2. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Trần Xuân Long     Ngày sinh : 11/02/1999 

 Số báo danh:   042 Mã hồ sơ:  89 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 2. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Phạm Gia Long     Ngày sinh : 06/08/1999 

 Số báo danh:   043 Mã hồ sơ:  78 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 2. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Lê Nguyễn Minh     Ngày sinh : 13/03/1996 

 Số báo danh:   044 Mã hồ sơ:  29 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 2. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Trần Phương Nam     Ngày sinh : 04/11/1999 

 Số báo danh:   045 Mã hồ sơ:  130 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 2. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Trầm Hữu Nghiệp     Ngày sinh : 24/09/1999 

 Số báo danh:   046 Mã hồ sơ:  91 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 2. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Trương Nhật Ninh     Ngày sinh : 27/09/1998 

 Số báo danh:   047 Mã hồ sơ:  95 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 2. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Nhật Ninh     Ngày sinh : 10/02/1999 

 Số báo danh:   048 Mã hồ sơ:  121 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 2. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Phan Lương Công Thắng     Ngày sinh : 14/12/1998 

 Số báo danh:   049 Mã hồ sơ:  43 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 2. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Phạm Duy Thành     Ngày sinh : 11/08/1998 

 Số báo danh:   050 Mã hồ sơ:  1006 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 2. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Hồ Giang Công Thành     Ngày sinh : 05/04/1998 

 Số báo danh:   051 Mã hồ sơ:  27 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 2. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Phúc Thịnh     Ngày sinh : 28/05/1998 

 Số báo danh:   052 Mã hồ sơ:  2001 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 2. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Trần Trọng Trí     Ngày sinh : 06/07/1999 

 Số báo danh:   053 Mã hồ sơ:  2039 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 2. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Trương Phúc Trực     Ngày sinh : 28/01/1997 

 Số báo danh:   054 Mã hồ sơ:  2010 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 2. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Việt Trung     Ngày sinh : 30/10/1996 

 Số báo danh:   055 Mã hồ sơ:  57 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 2. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Chí Trung     Ngày sinh : 08/08/1995 

 Số báo danh:   056 Mã hồ sơ:  2021 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 2. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Bùi Văn Tý     Ngày sinh : 30/07/1996 

 Số báo danh:   057 Mã hồ sơ:  131 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 2. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Lê Nguyên Vũ     Ngày sinh : 10/09/1991 

 Số báo danh:   058 Mã hồ sơ:  1008 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C33 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 2. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Thanh Đạt     Ngày sinh : 07/10/1999 

 Số báo danh:   059 Mã hồ sơ:  101 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 3. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Ô Ngọc Duy     Ngày sinh : 18/03/1998 

 Số báo danh:   060 Mã hồ sơ:  1009 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 3. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Lê Quốc Em     Ngày sinh : 22/06/1993 

 Số báo danh:   061 Mã hồ sơ:  15 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 3. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Đăng Trường Giang     Ngày sinh : 09/11/1995 

 Số báo danh:   062 Mã hồ sơ:  6 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 3. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Vũ Nguyễn Huy Hoàng     Ngày sinh : 19/08/1997 

 Số báo danh:   063 Mã hồ sơ:  25 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 3. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Trần Nguyên Huy     Ngày sinh : 25/07/1993 

 Số báo danh:   064 Mã hồ sơ:  1011 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 3. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Lê Tuấn Kiệt     Ngày sinh : 14/09/1998 

 Số báo danh:   065 Mã hồ sơ:  71 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 3. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Hoàng Long     Ngày sinh : 20/10/1994 

 Số báo danh:   066 Mã hồ sơ:  75 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 3. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Hà Hoàng Long     Ngày sinh : 23/09/1997 

 Số báo danh:   067 Mã hồ sơ:  14 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 3. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Đặng Bình Minh     Ngày sinh : 26/05/1999 

 Số báo danh:   068 Mã hồ sơ:  2027 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 3. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Cao Xuân Nam     Ngày sinh : 17/03/1992 

 Số báo danh:   069 Mã hồ sơ:  2016 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 3. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Trọng Nghĩa     Ngày sinh : 23/12/1995 

 Số báo danh:   070 Mã hồ sơ:  1 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 3. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Phan Văn Quí     Ngày sinh : 09/10/1999 

 Số báo danh:   071 Mã hồ sơ:  106 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 3. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Đỗ Thị Lệ Quyên     Ngày sinh : 20/07/1995 

 Số báo danh:   072 Mã hồ sơ:  2011 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 3. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Dương Thiên San     Ngày sinh : 09/10/1998 

 Số báo danh:   073 Mã hồ sơ:  32 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 3. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Huỳnh Cẩm Sơn     Ngày sinh : 12/04/1993 

 Số báo danh:   074 Mã hồ sơ:  2 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 3. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Võ Phước Hoàng Sơn     Ngày sinh : 08/03/1997 

 Số báo danh:   075 Mã hồ sơ:  46 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 3. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Đinh Nhật Thanh     Ngày sinh : 13/12/1998 

 Số báo danh:   076 Mã hồ sơ:  1007 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 3. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Minh Tiến     Ngày sinh : 02/01/1998 

 Số báo danh:   077 Mã hồ sơ:  8 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 3. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Tống Triều     Ngày sinh : 06/10/1998 

 Số báo danh:   078 Mã hồ sơ:  1002 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 3. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Đặng Huỳnh Trúc     Ngày sinh : 30/10/1998 

 Số báo danh:   079 Mã hồ sơ:  2023 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 3. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Văn Tú     Ngày sinh : 03/03/1993 

 Số báo danh:   080 Mã hồ sơ:  23 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 3. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Sanh Tuấn     Ngày sinh : 10/02/1999 

 Số báo danh:   081 Mã hồ sơ:  33 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 3. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Trần Văn Tùng     Ngày sinh : 03/01/1991 

 Số báo danh:   082 Mã hồ sơ:  1025 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 3. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Hoàng Thảo Uyên     Ngày sinh : 30/04/1998 

 Số báo danh:   083 Mã hồ sơ:  2020 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 3. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Lê Quang Vinh     Ngày sinh : 21/10/1999 

 Số báo danh:   084 Mã hồ sơ:  125 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 3. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Đinh Thế Hiền Vương     Ngày sinh : 22/09/1998 

 Số báo danh:   085 Mã hồ sơ:  122 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 3. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Đổ Ngọc Kim Xuyến     Ngày sinh : 12/07/1999 

 Số báo danh:   086 Mã hồ sơ:  2028 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 3. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Hồ Bảo Anh     Ngày sinh : 20/03/1999 

 Số báo danh:   087 Mã hồ sơ:  107 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Huy Bình     Ngày sinh : 03/09/1991 

 Số báo danh:   088 Mã hồ sơ:  2005 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Lưu Quốc Bình     Ngày sinh : 08/10/1997 

 Số báo danh:   089 Mã hồ sơ:  1003 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Thanh Đạm     Ngày sinh : 04/02/1999 

 Số báo danh:   090 Mã hồ sơ:  68 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Đặng Xuân Danh     Ngày sinh : 14/01/1999 

 Số báo danh:   091 Mã hồ sơ:  35 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Thị Phương Dung     Ngày sinh : 25/03/1992 

 Số báo danh:   092 Mã hồ sơ:  21 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Trần Công Hạnh     Ngày sinh : 20/05/1997 

 Số báo danh:   093 Mã hồ sơ:  129 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Hoàng Huy     Ngày sinh : 25/09/1999 

 Số báo danh:   094 Mã hồ sơ:  2033 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Phước Khánh     Ngày sinh : 14/05/1999 

 Số báo danh:   095 Mã hồ sơ:  85 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Phạm Phú Tuấn Kiệt     Ngày sinh : 02/10/1992 

 Số báo danh:   096 Mã hồ sơ:  2018 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Trọng Minh     Ngày sinh : 20/04/1998 

 Số báo danh:   097 Mã hồ sơ:  1015 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Đinh Công Minh     Ngày sinh : 04/07/1994 

 Số báo danh:   098 Mã hồ sơ:  2007 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Công Minh     Ngày sinh : 31696 

 Số báo danh:   099 Mã hồ sơ:  127 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Lê Nhật Quang     Ngày sinh : 24/10/1992 

 Số báo danh:   100 Mã hồ sơ:  1033 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Trịnh Chí Quyền     Ngày sinh : 13/09/1998 

 Số báo danh:   101 Mã hồ sơ:  2002 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Hà Công Sang     Ngày sinh : 14/05/1998 

 Số báo danh:   102 Mã hồ sơ:  28 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Phạm Hoàng Sơn     Ngày sinh : 05/11/1991 

 Số báo danh:   103 Mã hồ sơ:  2006 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Song Tài     Ngày sinh : 06/06/1999 

 Số báo danh:   104 Mã hồ sơ:  34 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Siêu Ngọc Tài     Ngày sinh : 29/01/1995 

 Số báo danh:   105 Mã hồ sơ:  2037 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Kiều Ngọc Thiên     Ngày sinh : 26/05/1998 

 Số báo danh:   106 Mã hồ sơ:  1027 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Võ Quốc Thọ     Ngày sinh : 04/08/1998 

 Số báo danh:   107 Mã hồ sơ:  126 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Thái Tân Thời     Ngày sinh : 05/02/1998 

 Số báo danh:   108 Mã hồ sơ:  1014 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Trương Minh Tiến     Ngày sinh : 28/03/1998 

 Số báo danh:   109 Mã hồ sơ:  103 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Khổng Hữu Toàn     Ngày sinh : 21/06/1996 

 Số báo danh:   110 Mã hồ sơ:  2034 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Trần Quốc Trí     Ngày sinh : 14/05/1997 

 Số báo danh:   111 Mã hồ sơ:  7 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Đinh Thị Diễm Trinh     Ngày sinh : 01/01/1995 

 Số báo danh:   112 Mã hồ sơ:  1013 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Nguyễn Minh Tú     Ngày sinh : 01/02/1995 

 Số báo danh:   113 Mã hồ sơ:  2015 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Phan Minh Tú     Ngày sinh : 20/12/1995 

 Số báo danh:   114 Mã hồ sơ:  2014 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Phạm Duy Tùng     Ngày sinh : 16/05/1996 

 Số báo danh:   115 Mã hồ sơ:  9 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Trần Thị Ngọc Tuyết     Ngày sinh : 12/08/1997 

 Số báo danh:   116 Mã hồ sơ:  24 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BÁO DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 

(Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020) 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến 

Thí sinh:  Hồ Phi Vũ     Ngày sinh : 07/10/1996 

 Số báo danh:   117 Mã hồ sơ:  2013 

Có mặt lúc 12giờ30, ngày 17/10/2020  tại phòng thi: C43 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. 

HCM để dự phỏng vấn xét tuyển theo quy định như sau:  

 Từ 12g30 đến 13giờ50: làm thủ tục dự thi, điểm danh, trả lời câu hỏi 

phỏng vấn trên giấy. 

 Từ 14giờ: di chuyển lần lượt theo điều phối của Thư ký Ban chấm 

phỏng vấn đến phòng chấm phỏng vấn để trả lời phỏng vấn trực tiếp 

cho tiểu ban phỏng vấn số 4. Thí sinh không tham dự trả lời câu hỏi 

trên giấy sẽ không được tham dự phỏng vấn trực tiếp. 

  

  

 

 

 

 

  

Lưu ý: 
1. Khi đi thi thí sinh phải mang theo đầy đủ 2 

loại giấy tờ sau đây: 

 Giấy báo dự phỏng vấn xét tuyển. 

 Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân. 

2. Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo quy định giờ 

có mặt sẽ không được tham dự phỏng vấn xét tuyển.  

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
          

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Linh Thước 

 

      

 

 

Ảnh 

3 x 4 


