
Đối với phương thức xét điểm thi THPT 2022. 

Các ngành thuộc Khối Sức khỏe sẽ từ 19 – 22 điểm. Cụ thể, Ngành Y Đa khoa mức điểm là 22, ngành 
Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học xét nghiệm là 19 điểm. Khối ngành Kinh tế bao gồm Quản trị Kinh Doanh, 

Kinh doanh Quốc tế, Tài chính – Ngân hàng và Kế toán mức điểm là 15. Các ngành Công nghệ Sinh 
học, Khoa học máy tính, Ngôn ngữ Anh cũng có mức điểm là 15. 

Điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ. 

Các ngành thuộc Khối Sức khỏe sẽ từ 19 – 22 điểm. Cụ thể, Ngành Y Đa khoa mức điểm là 22, ngành 
Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học xét nghiệm là 19 điểm. Khối ngành Kinh tế bao gồm Quản trị Kinh Doanh, 

Kinh doanh Quốc tế, Tài chính – Ngân hàng và Kế toán mức điểm là 18. Các ngành Công nghệ Sinh 
học, Khoa học máy tính, Ngôn ngữ Anh cũng có mức điểm là 18. 

Về đối tượng xét tuyển, thí sinh phải là một trong những trường hợp dưới đây. 

Thí sinh chưa đăng ký xét tuyển trên cổng bộ GDĐT. 

Thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1. 

Thí sinh không nộp hồ sơ nhập học với nguyện vọng đã trúng tuyển trước đó. 

Hồ sơ xét tuyển bao gồm: 

1. CCCD photo công chứng. 

2. Hộ khẩu photo công chứng. 

3. 2 tấm ảnh 3×4. 

4. Đơn đăng ký xét tuyển. 

5. Học bạ photo công chứng. 

Cách thức nộp hồ sơ xét tuyển: 

Trực tiếp: tại Trường Đại học Tân Tạo, Đại lộ Đại học Tân Tạo, Tân Đức Ecity, xã Hựu Thạnh, Đức 
Hòa, Long An. 

Nộp qua đường bưu điện theo địa chỉ trên. 

Đặc biệt, Thí sinh có điểm thi THPT ngành Y Khoa trên 23 điểm và 20 điểm đối với các ngành còn lại 
sẽ được nhận 100% học bổng năm đầu tiên. 
 


