
PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2023 

(Áp dụng cho Chương trình Chuẩn quốc gia và Chương trình cử nhân tài năng) 

I. XÉT TUYỂN BẰNG HỌC BẠ THPT 

1. Cách thức: Thí sinh chọn 1 trong 2 cách sau: 

• Cách 1: Chọn 3 môn theo tổ hợp xét tuyển có tổng điểm cao nhất của 2 trong 4 học kỳ 

lớp 11 và lớp 12 (phải có ít nhất 1 học kỳ của lớp 12). 

• Cách 2: Chọn điểm trung bình 3 trong 4 học kỳ của lớp 11 và 12 (phải có ít nhất 1 học kỳ 

của lớp 12) có tổng điểm cao nhất. 

2. Điểm xét tuyển: (bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) 

• Các ngành >= 18 (trừ khối sức khỏe). 

• Ngành Dược học: >=24 và lớp 12 học lực giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT >= 8,0. 

• Ngành Điều dưỡng: >= 19,5 và lớp 12 học lực khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT 

>= 6,5. 

=> Đối với Chương trình Cử nhân tài năng điểm xét tuyển từ 22 trở lên. 

3. Các đợt nhận và xét tuyển học bạ 

• Đợt 1: 01/12/2022 – 31/03/2023 

• Đợt 2: 01/04/2023 – 30/06/2023 

• Đợt 3: 01/07/2023 – 30/07/2023 

• Đợt 4: 01/08/2023 – 30/09/2023 

• Đợt 5: 01/10/2023 – 30/10/2023 (nếu còn chỉ tiêu). 

II. XÉT TUYỂN BẰNG KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT 

1. Cách thức: Thí sinh chọn tổ hợp môn có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT cao nhất. 

2. Điểm xét tuyển (bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng): Thí sinh có kết quả thi tốt 

nghiệp 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (đã cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) tối thiểu bằng 

điểm sàn. Riêng ngành Dược học và Điều dưỡng theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

=> Đối với Chương trình Cử nhân tài năng điểm xét tuyển từ 20 trở lên. 

3. Các đợt xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

4. Hình thức đăng ký: Theo quy định của Bộ GD&ĐT 


