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Sáng nay (8/8), trường ĐH Kiến trúc TPHCM công bố điểm tuyển sinh 2005. Như vậy, đến thời 
điểm này, hều hết các trường ĐH trong cả nước đã công bố xong kết quả thi của thí sinh. 
 
Trên địa bàn TPHCM còn Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM, tại miền Trung còn các trường thuộc ĐH 

Đà Nẵng và tại phía Bắc còn Trường ĐH Thái Nguyên chưa công bố điểm thi. Trường ĐH Kiến 

trúc có 9.031 thí sinh dự thi vào năm ngành, chỉ tiêu tuyển của trường này là 950. Trong đó, các 

ngành gồm Kiến trúc công trình, Quy hoạch đô thị và Mỹ thuật công nghiệp đều phải dự thi tại 

Trường ĐH Kiến trúc TPHCM và các môn năng khiếu phải đạt 5 điểm trở lên mới được xét tuyển 

(áp dụng cho cả thí sinh thuộc diện tuyển thẳng). ĐH Kiến trúc TPHCM dành 150 chỉ tiêu cho 

ĐBSCL, trong đó, 50 chỉ tiêu cho ngành Kiến trúc công trình và 100 chỉ tiêu cho ngành Xây dựng 

dân dụng và công nghiệp. Thí sinh có hộ khẩu thường trú thuộc 13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng 

sông Cửu Long đăng ký nguyện vọng học tại thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Dự kiến điểm chuẩn 

ĐH Kiến trúc TPHCM năm nay sẽ cao hơn năm trước khoảng 3 - 4 điểm. Thủ khoa trường này là 

thí sinh Nguyễn Quốc Trung (số báo danh - SBD - 2444) thi vào ngành Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp đạt 31,5 điểm (10-10-9,5, cộng 2 điểm thưởng). Thí sinh Vũ Tiến An (SBD 5653) là thí sinh 

có điểm cao nhất khối V ngành Kiến trúc công trình, đạt 29 điểm. Thí sinh cao điểm nhất khối H là 

Lê Hoàng Nhật Minh (SBD 4463) đạt 23,5 điểm, thi vào ngành Mỹ thuật công nghiệp. 
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