
Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển của Trường Đại học Bạc Liêu có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển về 
trường. 

 1. Hồ sơ xét tuyển 

– Phiếu đăng ký Đại học Bạc Liêu (tải file đính kèm); 

– Bản photo hoặc bản scan CMND; 

– Ảnh 3×4 hoặc bản scan ảnh 3×4; 

– Lệ phí xét tuyển:………..; 

– Photo/bản scan Học bạ THPT (đối với hồ sơ xét tuyển theo kết quả Học bạ THPT) hoặc 01 bản gốc 
Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2022 (đối với hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT 2022); 

– Photo/scan các giấy tờ chứng nhận điều kiện xét tuyển khác (nếu có). 

Lưu ý: Đăng ký xét tuyển chỉ hợp lệ khi Trường Đại học Bạc Liêu nhận được đầy đủ hồ sơ và lệ phí 
xét tuyển theo quy định. 

2.  Chính sách ưu tiên xét tuyển 

Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực thực hiện theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 

3. Phương thức tuyển sinh 

Trường thực hiện xét tuyển sinh theo 5 phương thức sau: 

     3.1. Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT (xét 45% chỉ tiêu của 
ngành) 

   a. Điều kiện xét tuyển: 

     – Đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học (Sư phạm Toán học, Sư phạm 
Hóa học, Sư phạm Sinh học): Căn cứ theo ngưỡng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo 
công bố hàng năm trước ngày 30/7/2022. 

    – Đối với các ngành đào tạo đại học khác (không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên): 
Trường xác định ngưỡng đầu vào áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo đại học và công 
bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường trước 17 giờ 00 ngày 02/8/2022 (xem 
tại địa chỉ: https://tuyensinh.blu.edu.vn/). 

     b. Hồ sơ xét tuyển:  



• Xét tuyển đợt 1: Đăng ký dự tuyển trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

• Các đợt xét tuyển bổ sung: Thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển cùng với hồ sơ đăng 
ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 

      (Tải phiếu đăng ký dự tuyển Đại học, Cao đẳng chính quy 2022 cho các đợt bổ 
sung: Click để tải ) 

     c. Chế độ ưu tiên khu vực và ưu tiên theo đối tượng: 

     Theo Điều 7 “Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành 
Giáo dục Mầm non”. 

     3.2. Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT (xét học bạ), xét 50% chỉ 
tiêu của ngành: 

     Sử dụng tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển, cụ thể thí sinh có 2 tùy chọn như 
sau: 

          + Tùy chọn 1: Các môn theo tổ hợp xét tuyển lấy trung bình 03 học kỳ (học kỳ 1, 
2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12). 

          + Tùy chọn 2: Các môn theo tổ hợp xét tuyển lấy trung bình 02 học kỳ (học kỳ 1, 
2 lớp 12). 

     a. Điều kiện xét tuyển: 

          + Đối với các ngành đào tạo đại học thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên (Sư phạm 
Toán học, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học): Tốt nghiệp THPT và có học lực lớp 12 
xếp loại từ giỏi trở lên (hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên). 

           + Đối với các ngành đào tạo đại học khác (không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo 
viên): Tốt nghiệp THPT và tổng điểm 03 môn theo tổ hợp xét tuyển từ 18,0 điểm trở lên 
(kể cả điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng chính sách) áp dụng cho tất cả các ngành 
đào tạo đại học. 

     b. Hồ sơ: 

     – Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Bạc Liêu). 

     – 01 bản photo học bạ THPT (không cần công chứng). 

    (Tải phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Bạc Liêu : Click để tải ) 



     c. Chế độ ưu tiên khu vực và ưu tiên theo đối tượng: 

     Theo Điều 7“Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành 
Giáo dục Mầm non”. 

     3.3. Phương thức 3: Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do Đại học 
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức để xét tuyển (xét 5% chỉ tiêu của ngành) 

     a. Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT và tổng điểm thi đánh giá năng lực từ 500 
điểm trở lên đối với các ngành đào tạo đại học. 

     b. Hồ sơ: 

     – Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Bạc Liêu). 

     – 01 bản photo Phiếu điểm kỳ thi đánh giá năng lực (có công chứng). 

     3.4. Phương thức 4: (chỉ dành riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non trình độ 
cao đẳng): Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét 
tuyển (xét 50% chỉ tiêu của ngành) 

     a. Điều kiện xét tuyển: 

     Căn cứ theo ngưỡng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hàng năm trước ngày 
30/7/2022. 

     b. Thi tuyển Năng khiếu: 

     Thí sinh xét tuyển ngành cao đẳng Giáo dục Mầm non bắt buộc phải dự thi Năng khiếu: 
Đọc, Kể chuyện và Hát.  

     Thời gian thi: ngày 16/7/2022. 

     3.5. Phương thức 5: (chỉ dành riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non trình 
độ cao đẳng): Kết hợp kết quả học tập cấp THPT  với điểm thi năng khiếu để xét 
tuyển (xét 50% chỉ tiêu của ngành). 

     a. Điều kiện xét tuyển: 

     Tốt nghiệp THPT và có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên (hoặc điểm xét tốt nghiệp 
THPT từ 6,5 trở lên); Điểm thi môn năng khiếu phải đạt từ 5,0 điểm trở lên. 

 b. Thi tuyển Năng khiếu: 



     Thí sinh xét tuyển ngành cao đẳng Giáo dục Mầm non bắt buộc phải dự thi Năng khiếu: 
Đọc, Kể chuyện và Hát.  

 Thời gian thi: ngày 16/7/2022. 

4. Thời gian nhận hồ sơ 

     – Xét tuyển sớm: (Click xem hướng dẫn chi tiết) 

           + Xét tuyển sớm đối với phương thức xét kết quả học tập cấp THPT, phương thức 
kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển và phương thức 
sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ 
chức. 

           + Thí sinh dự tuyển được trường công bố đủ điều kiện trúng tuyển theo kế hoạch 
xét tuyển sớm sau đó phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng này trên hệ thống theo kế hoạch 
chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đợt xét tuyển 1 (kể cả thí sinh tự do tốt nghiệp 
THPT từ năm 2021 trở về trước). 

           + Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ tháng 05/2022 cho đến khi hết thời gian đăng 
ký theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hàng năm, năm 2022 hạn 
cuối nhận hồ sơ dự tuyển là ngày 15/07/2022. 

           + Thí sinh dự tuyển được trường công bố đủ điều kiện trúng tuyển theo kế hoạch 
xét tuyển sớm sau đó phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng này trên hệ thống theo kế hoạch 
chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đợt xét tuyển 1 bắt đầu từ ngày 22/7/2022 đến 
17 giờ 00 ngày 20/8/2022. 

            + Thí sinh đăng ký xét tuyển phương thức xét kết quả học tập THPT nộp hồ sơ 
đến hết ngày 15/07/2022. 

          + Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2022 nộp 
hồ sơ đến hết ngày 15/07/2022. 

        + Thí sinh dự thi Năng khiếu nộp hồ sơ đến hết ngày 15/7/2022. 

     – Xét tuyển sinh đợt 1:  Đối với tất cả các phương thức xét tuyển, thí sinh đăng ký 
dự tuyển theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hàng năm bắt đầu sau 
kỳ thi tốt nghiệp THPT, kể từ ngày 22/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022. 

     – Xét tuyển sinh các đợt bổ sung: Đối với tất cả các phương thức, tùy theo tình 
hình thực tế mà nhà trường có kế hoạch xét tuyển cho các đợt bổ sung theo kế hoạch 



chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hàng năm, thời gian dự kiến sau khi kết thúc 
xét tuyển sinh đợt 1. 

STT Đợt bổ sung Thời gian dự kiến 

1 Tuyển sinh bổ sung đợt 1 Từ ngày 01/10/2022 đến 10/10/2022 

2 Tuyển sinh bổ sung đợt 2 Từ ngày 11/10/2022 đến 20/10/2022 

3 Tuyển sinh bổ sung đợt 3 Từ ngày 21/10/2022 đến 30/10/2022 

 


