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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH 

___________ 

Số:   521 /TB-QT&KD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________ 

                        Hà Nội, ngày  15  tháng 9 năm 2022 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 
Chương trình đào tạo chất lượng cao do ĐHQGHN cấp bằng 

(Đợt bổ sung) 

Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) (tiền thân là Khoa Quản trị Kinh doanh), trực thuộc 

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được thành lập ngày 13/07/1995 và là đơn vị tiên phong tại 

Việt Nam về các chương trình đào tạo quản trị liên ngành và các khóa đào tạo về quản trị và kinh 

doanh, hợp tác với các trường đại học hàng đầu trên thế giới như Đại học Queensland – Úc, Đại 

học Albany – Mỹ, Đại học Hanyang – Hàn Quốc, …..Hiện nay, HSB đã trở thành một thương 

hiệu có uy tín hàng đầu tại Việt Nam triển khai thành công nhiều chương trình đạo tạo mới và liên 

ngành từ trình độ đại học đến thạc sĩ và tiến sĩ trên cơ sở kết hợp sáng tạo 3 trụ cột học thuật là: 

Quản trị, Công nghệ, An ninh. HSB cũng là trường đầu tiên sáng tạo hình thức tuyển sinh mới, 

chủ yếu qua đánh giá trí thông minh cảm xúc (EQ) và hiện là địa chỉ học tập mơ ước của rất nhiều 

sinh viên xuất sắc theo đuổi 6 giá trị cốt lõi: Sức khỏe, Đạo đức, Ý chí, Tài năng, Tình yêu, Trách 

nhiệm. Uy tín của HSB không ngừng gia tăng với các chương trình đào tạo mới và liên ngành như: 

MET, MAC, HAT, MAS, MNS, MOTE, DMS …. 

Trường Quản trị và Kinh doanh thông báo tuyển sinh đại học chính quy, chất lượng cao 

năm 2022 với các thông tin chi tiết như sau: 

1. Thông tin về ngành đào tạo 

1.1. Ngành Quản trị và An ninh (MAS) (Mã ngành: 7900189) 

- Loại chương trình đào tạo: Chất lượng cao (theo đặc thù đơn vị) 

- Tên văn bằng: Cử nhân Quản trị và An ninh 

- Đơn vị đào tạo: Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội  

- Mã trường: QHD 

- Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội  

- Hình thức đào tạo: Chính quy 

- Thời gian đào tạo: 4 năm 

- Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 2 năm đầu và Tiếng Anh 2 năm tiếp theo 

1.2. Ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET) (Mã ngành: 7900101) 

- Loại chương trình đào tạo: Chất lượng cao (theo đặc thù đơn vị) 

- Tên văn bằng: Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ 

- Đơn vị đào tạo: Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội  
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- Mã trường: QHD 

- Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội  

- Hình thức đào tạo: Chính quy 

- Thời gian đào tạo: 4 năm 

- Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh, Tiếng Việt đối với 1 số học phần đại cương thuộc năm 

thứ nhất 

1.3. Ngành Marketing và Truyền thông (MAC) (Mã ngành: 7900102) 

- Loại chương trình đào tạo: Chất lượng cao (theo đặc thù đơn vị) 

- Tên văn bằng: Cử nhân Marketing và Truyền thông 

- Đơn vị đào tạo: Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội  

- Mã trường: QHD 

- Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội  

- Hình thức đào tạo: Chính quy 

- Thời gian đào tạo: 4 năm 

- Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 2 năm đầu và Tiếng Anh 2 năm tiếp theo 

1.4. Ngành Quản trị Nhân lực và Nhân tài (HAT) (Mã ngành: 7900103) 

- Loại chương trình đào tạo: Chất lượng cao (theo đặc thù đơn vị) 

- Tên văn bằng: Cử nhân Quản trị Nhân lực và Nhân tài 

- Đơn vị đào tạo: Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội  

- Mã trường: QHD 

- Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội  

- Hình thức đào tạo: Chính quy 

- Thời gian đào tạo: 4 năm 

- Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 2 năm đầu và Tiếng Anh 2 năm tiếp theo 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung 

Năm 2022 Trường Quản trị và Kinh doanh tuyển sinh 4 ngành với chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung cụ 

thể như sau:  

Mã trường Tên ngành Mã ngành 
Chỉ tiêu  

(sinh viên) 

QHD Quản trị và An ninh 7900189 47 

QHD Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ 7900101 26 

QHD Marketing và Truyền thông 7900102 9 

QHD Quản trị Nhân lực và Nhân tài 7900103 16 

3. Thông tin tuyển sinh 

3.1. Đối tượng tuyển sinh 
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Đối tượng dự tuyển được xác định tại thời điểm xét tuyển (trước khi công bố kết quả xét tuyển 

chính thức): là người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam 

hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương. 

Đối tượng dự tuyển trên phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Vượt qua vòng sơ tuyển thông qua đánh giá hồ sơ và đánh giá trí thông minh cảm xúc - 

EQ 

- Đạt điểm sàn xét tuyển theo mục 3.2.2.2 của thông báo này. 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; 

- Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định. 

- Riêng ngành Quản trị và An ninh (Mã ngành 7900189) là chương trình mang tính chiến 

lược đối với sự nghiệp đào tạo nhân tài góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. Đối tượng tuyển sinh phải đáp ứng thêm các điều kiện khắt khe của chương trình 

về chuẩn đầu vào, bao gồm: 

 Chiều cao: nữ từ 1.58m và nam từ 1.65m, thể lực tốt, thị giác tốt (trừ trường hợp 

có năng khiếu thì xét riêng); 

 Học lực 3 năm THPT từ loại Khá; 

 Hạnh kiểm 3 năm THPT đạt từ loại Khá; 

 Gia đình gương mẫu chấp hành pháp luật. 

3.2. Nguồn tuyển sinh 

a. Thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022: tổng điểm các môn thuộc tổ hợp xét 

tuyển đạt điểm sàn xét tuyển theo mục 3.2.2.2 của thông báo này. 

c. Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh 

quốc tế tương đương quy định trong phụ lục 2; 

d. Thí sinh là người nước ngoài: Xét tuyển theo Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN ngày 

18/12/2017 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về việc thu hút và quản lý sinh 

viên quốc tế tại ĐHQGHN. Riêng ngành Quản trị và An ninh (mã ngành 7900189) không tuyển 

thí sinh người nước ngoài. 

3.3. Phương thức tuyển sinh: Sơ tuyển kết hợp Xét tuyển 

3.3.1. Sơ tuyển - Điều kiện tiên quyết 

Tất cả các thí sinh phải vượt qua vòng sơ tuyển (bao gồm đánh giá hồ sơ thí sinh và đánh giá trí 

thông minh cảm xúc EQ) trực tiếp từ Ban đánh giá hồ sơ và đánh giá EQ thuộc Hội đồng Tuyển 

sinh HSB (HĐTS) trước khi xét tuyển.  

Quy trình sơ tuyển 

3.3.1.1 Đánh giá hồ sơ thí sinh: 

 Điều kiện nộp hồ sơ 
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Tất cả các thí sinh thuộc đối tượng tuyển sinh và nguồn tuyển sinh có điểm thi tốt nghiệp 

THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN và HSB quy định tại phụ lục 1 được 

nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển bổ sung: 

 Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 16/09/2022 đến trước 17h ngày 02/10/2022 

 Hô sơ đăng ký sơ tuyển gồm: 

STT Tên văn bản Số lượng Đơn vị 

1 Phiếu đăng ký sơ tuyển 01 Bản 

2 Bản chụp CMT/CCCD (Scan/ chụp ảnh) (Lưu ý: thí sinh 

chỉ nộp bản CMT hoặc CCCD mà đã dùng để mở tài 

khoản đăng ký nguyện vọng trên cổng tuyển sinh của Bộ) 

01 Bản 

3 Giấy báo kết quả thi tốt nghiệp THPT (scan/ chụp ảnh) 01 Bản 

4 Học bạ THPT (Scan/ chụp ảnh) 01 Bản 

5 Chứng chỉ/chứng nhận/ bằng khen (scan/ chụp ảnh nếu 

có) 

01 Bộ 

Lưu ý:  

 Các bản scan/ chụp ảnh phải đảm bảo rõ nét, trên một mặt phẳng và cắt các phần thừa 

xung quanh bản chụp (nếu có). Đối với những hồ sơ như học bạ, chứng chỉ có nhiều hơn 

1 trang phải được ghép vào 1 file trước khi gửi. (Hướng dẫn scan hồ sơ sơ tuyển theo phụ 

lục) 

 Thí sinh chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đăng ký sơ tuyển, trường hợp phát 

hiện sai sót khi nhập học kết quả sơ tuyển của thí sinh trước đó sẽ bị hủy. 

 Hình thức nộp hồ sơ  

- Các thí sinh nộp hồ sơ online theo hướng dẫn tại link: 

https://zfrmz.com/uOExtze2CT3MHRAxnYt0  

 Đánh giá hồ sơ:  

- Thí sinh có điểm đánh giá hồ sơ đạt từ 60/100 điểm theo các tiêu chí: Năng lực học tập ở 

bậc THPT, Chất lượng trả lời phiếu câu hỏi, chứng chỉ-chứng nhận-bằng khen (nếu có) sẽ 

đủ điều kiện tham dự vòng 2 – Đánh giá EQ.  

- Kết quả đánh giá hồ sơ sẽ được thông báo cho thí sinh sau tối đa 3 ngày tính từ ngày nhận 

hồ sơ 

3.3.1.2. Đánh giá EQ 

 Điều kiện tham dự: 

- Thí sinh đã vượt qua vòng đánh giá hồ sơ với điểm đạt từ 60/100 điểm  

- Thí sinh nộp đầy đủ lệ phí sơ tuyển theo mục 3.4  

https://zfrmz.com/uOExtze2CT3MHRAxnYt0
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 Hình thức đánh giá EQ:  

- Phỏng vấn trực tiếp tại HSB hoặc trực tuyến (tùy theo tình hình dịch covid 19), hoặc 

- Đánh giá thông qua clip thí sinh gửi dài tối đa 5 phút. Nội dung clip giới thiệu bản thân, 

gia đình, lý do lựa chọn chương trình dự tuyển, dự định của thí sinh sau khi tốt nghiệp. 

Đặc biệt, tối thiểu 30 giây cuối cùng thí sinh phải sử dụng tiếng Anh để giới thiệu, hoặc 

- Đánh giá kết hợp thông qua Clip và phỏng vấn thí sinh. 

 Thời gian đánh giá EQ: Từ ngày 24/09/2022 đến 03/10/2022 (Thời gian đánh giá EQ 

của từng thí sinh sẽ được thông báo tới thí sinh trước tối thiểu 1 ngày) 

 Thông báo kết quả: 

- Kết quả đánh giá: Thí sinh đạt tổng điểm từ 70/100 điểm sẽ vượt qua vòng đánh giá EQ, 

và đủ điều kiện tiên quyết để tham gia xét tuyển. 

- HĐTS sẽ thông báo kết quả đánh giá EQ cho thí sinh sau tối đa 3 ngày (tính từ ngày phỏng 

vấn hoặc ngày thí sinh gửi clip).   

3.3.2. Xét tuyển 

3.2.2.1. Hình thức xét tuyển 

STT Hình thức xét tuyển 

1 Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 

2 Xét tuyển sử dụng chứng chỉ Tiếng Anh Ielts hoặc tương đương  

3 Xét tuyển thí sinh người nước ngoài 

Lưu ý: Thí sinh có kết quả sơ tuyển ĐẠT mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển 

3.2.2.2. Điều kiện xét tuyển 

- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần đáp ứng được các điều kiện dưới 

đây. 

Ngành tuyển sinh 
Tổ hợp xét tuyển  

(Theo điểm thi tốt nghiệp THPT) 

Điểm sàn xét tuyển 

I. Ngành Quản trị Doanh nghiệp 

và Công nghệ 

Mã ngành: 7900101 

A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) 21.15 

D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) 21.15 

D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh) 21.15 

D08  (Toán, Sinh, Tiếng Anh) 21.15 

II. Ngành Marketing và Truyền 

thông 

Mã ngành: 7900102 

D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) 21 

D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh) 21 

D10 (Toán, Địa lý, Tiếng Anh) 21 

D96 (Toán, Khoa học xã hội, Anh) 21 
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Ngành tuyển sinh 
Tổ hợp xét tuyển  

(Theo điểm thi tốt nghiệp THPT) 

Điểm sàn xét tuyển 

III. Ngành Quản trị Nhân lực và 

Nhân tài 

Mã ngành: 7900103 

D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) 20.05 

D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh) 20.05 

D10 (Toán, Địa lý, Tiếng Anh) 20.05 

D96 (Toán, Khoa học xã hội, Anh) 20.05 

IV. Ngành Quản trị và An ninh 

Mã ngành: 7900189 

A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) 22.05 

D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) 22.05 

D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh) 22.05 

D08  (Toán, Sinh, Tiếng Anh) 22.05 

(*) HSB xét tuyển đối với các thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh đạt từ 6/10 

hoặc thí sinh có các chứng chỉ tiếng Anh còn hạn sử dụng tương đương từ IELTS 5.5. 

(**) HSB chấp nhận điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo phụ lục 1 khi xác định tổng 

điểm xét tuyển 

- Xét tuyển đối với thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ 

tiếng Anh quốc tế tương đương (quy định tại Phụ lục 2). Điểm chứng chỉ tiếng Anh được 

quy đổi sang thang điểm 10 theo phụ lục 1 và cộng với tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp 

xét tuyển để xét tuyển cùng nhóm với thí sinh xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. 

- Xét tuyển thí sinh là người nước ngoài đáp ứng các yêu cầu theo quy định của ĐHQGHN và 

Bộ GD&ĐT. 

Lưu ý: 

 Đối với Ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET): Sinh viên phải có chứng chỉ 

tiếng Anh đạt bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương 

đương) trước khi học các học phần chuyên môn bằng Tiếng Anh (dự kiến cuối học năm thứ 

nhất). 

 Đối với Ngành Marketing và Truyền thông (MAC), Quản trị Nhân lực và Nhân tài (HAT) 

và Quản trị và An ninh (MAS): Sinh viên phải có chứng chỉ tiếng Anh đạt bậc 3 theo Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương) trước khi học các học 

phần chuyên môn bằng Tiếng Anh (dự kiến cuối học năm thứ hai) và có chứng chỉ tiếng Anh 

đạt bậc 4 (hoặc tương đương) trước khi tốt nghiệp. 

3.2.2.3. Thời gian xét tuyển và nhập học 

- Thời gian xét tuyển: Từ ngày 04/10/2022 đến 17h ngày 05/10/2022 

- Công bố kết quả xét tuyển: Trước 17h ngày 06/10/2022 
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- Thời gian nhập học: từ ngày 6/10/2022 đến 17h ngày 20/10/2022 (Trường khuyến khích 

thí sinh nhập học tập trung trong thời gian từ 6/10 đến ngày 9/10 để bắt đầu học chính khóa 

từ ngày 10/10/2022) 

3.2.2.4. Nguyên tắc xét tuyển 

- Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

       3.3. Chính sách ưu tiên tuyển sinh 

Chính sách ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực, các đối tượng được xét tuyển thẳng và 

ưu tiên xét tuyển thực hiện theo Quy chế tuyển sinh, Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GDĐT và của 

ĐHQGHN. 

3.4. Lệ phí xét tuyển/ thi tuyển 

- Lệ phí xét tuyển theo quy định chung của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN 

- Lệ phí sơ tuyển (đánh giá hồ sơ và phỏng vấn/đánh giá EQ): 300.000đ/ thí sinh 

3.5. Học phí toàn khóa 

STT 
Mã 

ngành 
Tên ngành 

Học phí toàn 

khóa 

 

1.  7900101 
Quản trị Doanh nghiệp 

và Công nghệ 
255 triệu đồng 

 Sinh viên nộp học phí theo 

các đợt vào tuần đầu của mỗi 

học kỳ theo thông báo của 

HSB; 

 Mức học phí không thay đổi 

trong toàn khóa học (4 năm). 

 Riêng ngành MAS, sinh viên 

đăng ký học bán trú, buổi 

chiều học các học phần lựa 

chọn theo nhu cầu cá nhân 

nộp thêm 200 triệu đồng. 

2.  7900102 
Marketing và Truyền 

thông 
235 triệu đồng 

3.  7900103 
Quản trị Nhân lực và 

Nhân tài 
235 triệu đồng 

4.  7900189 Quản trị và An ninh 350 triệu đồng 

3.6. Các thông tin khác 

3.6.1. Học bổng 

3.6.1.1. Tài trợ học bổng toàn phần có điều kiện: 100% học phí (trả lại học phí cho Quỹ Học bổng 

HSB trong vòng 10 năm kể từ khi ra trường theo hợp đồng ký kết với HSB) 

Áp dụng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhưng học giỏi và đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

 Có xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình khó khăn; 

 Là học sinh giỏi, có điểm trung bình học lực các môn 3 năm THPT theo tổ hợp xét tuyển: 

từ 8,5 trở lên. 
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 Điểm tổ hợp xét tuyển của kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt từ 26/30 điểm (không môn nào 

dưới 7) hoặc điểm thi kỳ thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức đạt từ 120/150 điểm. 

 Điều kiện duy trì học bổng: Điểm trung bình các kỳ trong suốt quá trình học tại HSB đạt 

từ 3.0/4.0 trở lên và điểm rèn luyện loại Tốt trở lên (tương đương tiêu chuẩn Học bổng 

loại Khá, căn cứ Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng học bổng tại Đại học Quốc Gia 

Hà Nội). 

3.6.1.2. Học bổng theo kỳ 

 Tổng quỹ học bổng theo kỳ: 600.000.000đ/ năm học. 

 Áp dụng cho sinh viên xuất sắc đạt điểm trung bình học kỳ 3.0/4.0 trở lên và điểm rèn 

luyện loại Tốt trở lên. 

 Xét học bổng 1 năm 2 lần, sinh viên có thành tích được xét học bổng từ cao xuống thấp 

cho đến hết quỹ học bổng đã được phê duyệt trong kỳ. 

3.6.2. Cơ hội chuyển tiếp du học quốc tế 

 Thí sinh trúng tuyển ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (Mã ngành 7900101) có 

thể có cơ hội được tham gia tại các chương trình chuyển đổi tín chỉ quốc tế 2 + 2 (2 năm tại Việt 

Nam và 2 năm tại nước ngoài) với các trường đại học từ Mỹ ĐH SUNY at Albany, Úc (ĐH 

Queensland), Hàn Quốc (ĐH Hanyang), Anh, … nếu đạt kết quả học tập tốt trong 2 năm học tại 

Việt Nam  

4. Địa chỉ liên hệ  

Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội  

Địa chỉ: Nhà B1, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội 

Tel: 0243.7548456 / Website: http://hsb.edu.vn/  

Văn phòng Quản trị Chương trình cử nhân – Trường Quản trị và Kinh doanh 

Địa chỉ: Tầng 2, nhà B1, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội 

Hotline: 0868 22 66 56 

Email: upmo@hsb.edu.vn 

Facebook: https://www.facebook.com/HSBUndergraduatePrograms/; 

https://www.facebook.com/TruongQuanTrivaKinhDoanhHSB/ 

Nơi nhận: 

- ĐHQGHN để b/c 

- Các cơ quan hữu quan; 

- Sở GĐ-ĐT các tỉnh; 

- Các trường THPT các tỉnh; 

- Lưu ĐT, VT, KHTC. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

                         (đã ký) 

 

PGS.TS. Hoàng Đình Phi 

 

  

https://hsb.edu.vn/hsb-xuat-khau-chuong-trinh-cu-nhan-sang-hoa-ky.html
https://hsb.edu.vn/met-la-chuong-trinh-cu-nhan-dau-tien-cua-vn-chuyen-doi-tin-chi-voi-dh-queensland.html
https://hsb.edu.vn/met-la-chuong-trinh-cu-nhan-dau-tien-cua-vn-chuyen-doi-tin-chi-voi-dh-queensland.html
http://hsb.edu.vn/
mailto:upmo@hsb.edu.vn
https://www.facebook.com/HSBUndergraduatePrograms/
https://www.facebook.com/TruongQuanTrivaKinhDoanhHSB/
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Phụ lục 1. Bảng quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sang thang điểm 10 

(Kèm theo Thông báo số: 521 /QT&KD-TB ngày 15/09/2022 của Trường QT &KD) 

STT 
Trình độ Tiếng Anh Quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh 

quốc tế theo thang điểm 10 IELTS TOEFL iBT 

1 5,5 65-78 8,50 

2 6,0 79-87 9,00 

3 6.5 88-95 9,25 

4 7,0 96-101 9,50 

5 7,5 102-109 9,75 

6 8,0-9,0 110-120 10,00 

 

Phụ lục 2: Các chứng chỉ tiếng Anh sử dụng trong tuyển sinh Đại học 

(Kèm theo Thông báo số: 521 /QT&KD-TB ngày 15/09/2022 của Trường QT &KD) 

 

STT Chứng chỉ đạt yêu cầu tối 

tiểu 

Đơn vị cấp chứng chỉ 

1.  Ielts 5.5 điểm - British Council (BC) 

- International Development Program 

(IDP) 

2.  TOEFL iBT 72 điểm Educational Testing Service (ETS) 

 

 


