
1. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển 

TT Tên ngành Mã 
ngành 

Tổng 
chỉ tiêu 

Mức điểm xét tuyển theo từng phương thức 

Kết quả thi 
tốt nghiệp 

THPT 

Kết quả kỳ thi đánh 
giá năng lực 
ĐHQG_HCM 

Xét 
học 
bạ 

1 Ngành Công nghệ Thông 
tin, gồm các chuyên ngành: 

• Công nghệ phần 
mềm 

• Mạng máy tính và 
truyền thông 

• Kỹ thuật máy tính 
• Truyền thông đa 

phương tiện 

7480201 164 15 500 15 

2 Ngành Quản trị Kinh 
doanh, gồm các chuyên 
ngành: 

• Kinh doanh quốc tế 
• Quản trị 

7340101 337 15 500 15 

3 Ngành Kế Toán, gồm các 
chuyên ngành: 

• Kế toán doanh 
nghiệp 

• Kế toán công 
• Kiểm toán 

7340301 280 15 500 15 

4 Ngành Tài chính Ngân 
hàng, gồm các chuyên 
ngành: 

• Tài chính 
• Ngân hàng 
• Tài chính công 

7340201 280 15 500 15 



TT Tên ngành Mã 
ngành 

Tổng 
chỉ tiêu 

Mức điểm xét tuyển theo từng phương thức 

Kết quả thi 
tốt nghiệp 

THPT 

Kết quả kỳ thi đánh 
giá năng lực 
ĐHQG_HCM 

Xét 
học 
bạ 

5 Ngành Marketing 7340115 280 15 500 15 

6 Ngành Luật 7380101 280 15 500 15 

7 Ngành Quản lý Bệnh viện 7720802 122 15 500 15 

8 Ngành Quản trị Dịch vụ Du 
lịch và Lữ hành 

7810103 93 15 500 15 

9 Ngành Ngôn ngữ Anh 7220201 79 15 500 15 

10 Ngành Ngôn ngữ Nhật 7220209 65 15 500 15 

11 Ngành Ngôn ngữ Trung 
Quốc 

7220204 65 15 500 15 

• Đối với thí sinh xét tuyển từ kết quả thi THPT: 

Điểm xét tuyển = tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của 
tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy chế tuyển sinh (nếu có) 

• Đối với thí sinh xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ) 

Điểm xét tuyển = Điểm trung bình chung học tập năm lớp 12 X 3 + điểm ưu tiên đối tượng, khu vực 
theo quy chế tuyển sinh (nếu có) 

• Đối với thí sinh xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG_HCM 

Điểm xét tuyển = Điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG_HCM + điểm ưu tiên đối tượng, khu vực quy đổi 
theo thang 1200 (nếu có) 

Lưu ý : Điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng được xác định theo quy chế tuyển sinh hiện hành của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng quy đổi 
theo thang 1200 được xác định theo bảng phụ lục đính kèm thông báo. 

2. Cách thức nộp hồ sơ xét tuyển: 

2.1 Nộp hồ sơ trực tiếp: 



Hồ sơ bao gồm: 

• Bản sao học bạ THPT (trang điểm lớp 12) hoặc giấy chứng nhận kết quả kỳ thi đánh giá năng 
lực ĐHQG_HCM năm 2022 hoặc giấy chứng nhận kết thi THPT năm 2022. 

• Bản sao Căn cước công dân 
• Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy CNTN tạm thời. 
• Các giấy chứng nhận ưu tiên nếu có 

Lưu ý: Các loại giấy tờ bản sao phải mang theo bản chính để đối chiếu nếu chưa chứng thực 
Nơi nhận hồ sơ: Tầng trệt Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh_736 Nguyễn Trãi, 
Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 

2.2 Nộp hồ sơ trực tuyến: 
Bước 1.Thí sinh kê khai hồ sơ dự tuyển bằng hình thức trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của 
Trường tại: https://dangkytuyensinh.hvuh.edu.vn/ 

Bước 2.Gửi ảnh chụp (hoặc scan) 

• Học bạ THPT (trang điểm lớp 12) hoặc giấy chứng nhận kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 
ĐHQG_HCM năm 2022 hoặc giấy chứng nhận kết thi THPT năm 2022. 

• Mặt trước căn cước công dân 
• Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy CNTN tạm thời. 
• Các giấy chứng nhận ưu tiên nếu có 

Lưu ý: Mỗi loại giấy tờ chứng minh tương ứng với 01 tệp (file) ảnh chụp hoặc scan, hình ảnh phải rõ 
nét và đầy đủ thông tin. Thí sinh nên chụp hồ sơ trước khi kê khai trên cổng thông tin tuyển sinh của 
Trường. 

3. Thời gian nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 9/10/2022. 

4. Lệ phí xét tuyển: MIỄN PHÍ 
 


