
THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 

2023 

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 900 

Phương thức tuyển 
sinh Điều kiện xét tuyển Hồ sơ xét tuyển 

1. Tuyển sinh trình độ Đại học chính quy 

- Phương thức 1: Xét 
tuyển dựa trên kết quả 
kỳ thi tốt nghiệp THPT 
năm 2021. 

- Phương thức 2: Xét 
tuyển dựa trên kết quả 
học tập THPT (Học 
bạ). 

- Phương thức 3: Xét 
tuyển thẳng. 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT 

- Phương thức 1: Tổng điểm 
các môn trong tổ hợp xét 
tuyển cộng với điểm ưu tiên 
(khu vực, đối tượng) phải đạt 
ngưỡng đảm bảo đầu vào theo 
từng ngành cụ thể. 

- Phương thức 2: Tổng điểm 
trung bình cả năm lớp 12 của 
các môn trong tổ hợp xét 
tuyển cộng với điểm ưu tiên 
(khu vực, đối tượng) đạt 15.5 
điểm trở lên. 

- Phương thức 3: Theo quy 
định của Bộ GD&ĐT 

  

- Phương thức 1: Theo quy định của Bộ 
GD&ĐT 

- Phương thức 2: 

+ Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính 
quy (theo mẫu 01); 

+ Học bạ THPT (Bản photo chứng 
thực); 

+ Bằng tốt nghiệp THPT (Bản photo 
chứng thực) hoặc Giấy chứng nhận tốt 
nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt 
nghiệp năm 2022; 

+ Giấy tờ ưu tiên (Bản photo chứng thực 
nếu có); 

+ 01 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa 
chỉ, số điện thoại của thí sinh. 

- Phương thức 3: Theo quy định của Bộ 
GD&ĐT 

2. Tuyển sinh trình độ Đại học liên thông chính quy (từ TC, CĐ lên ĐH) 

Phương thức 1: Xét 
tuyển dựa trên kết quả 
học tập THPT (Học 
bạ). 

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp 
(hoặc đã được quyết định tốt 
nghiệp) trung cấp/cao đẳng   

- Tổng điểm trung bình cả 
năm lớp 12 của các môn trong 
tổ hợp xét tuyển cộng với 
điểm ưu tiên (khu vực, đối 

- Phiếu đăng ký xét tuyển liên thông đại 
học (theo mẫu 02); 

- Học bạ THPT (Bản photo chứng thực); 

- Bằng tốt nghiệp THPT (Bản photo 
chứng thực); 

- Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng 



tượng) đạt 15.5 điểm trở lên. (Bản photo chứng thực); 

- Bảng điểm trung cấp, cao đẳng (Bản 
photo chứng thực); 

- Chứng chỉ Giáo dục thể chất (nếu có); 

- Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An 
ninh (nếu có); 

- Các giấy tờ ưu tiên (Bản photo chứng 
thực nếu có); 

- 01 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa 
chỉ, số điện thoại của thí sinh. 

Phương thức 2: Xét 
tuyển dựa trên kết quả 
học tập toàn khóa giai 
đoạn học Trung cấp/ 
Cao đẳng của thí sinh 

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp 
(hoặc đã được quyết định tốt 
nghiệp) trung cấp/cao đẳng 

- Điểm trung bình chung tích 
lũy toàn (điểm trung bình 
chung học tập toàn khóa) 
khóa lớn hơn hoặc bằng 5.0 
(năm) đối với thang điểm 10 
hoặc lớn hơn hoặc bằng 2.0 
(hai) với thang điểm 4. 

- Phiếu đăng ký xét tuyển liên thông đại 
học (theo mẫu 02); 

- Học bạ THPT (Bản photo chứng thực); 

- Bằng tốt nghiệp THPT (Bản photo 
chứng thực); 

- Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng 
(Bản photo chứng thực); 

- Bảng điểm trung cấp, cao đẳng (Bản 
photo chứng thực); 

- Chứng chỉ Giáo dục thể chất (nếu có); 

- Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An 
ninh (nếu có); 

- Các giấy tờ ưu tiên (Bản photo chứng 
thực nếu có); 

- 01 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa 
chỉ, số điện thoại của thí sinh. 

3. Tuyển sinh trình độ Đại học chính quy đối với người đã có bằng đại học 



Phương thức 1: Xét 
tuyển dựa trên kết quả 
học tập THPT (Học 
bạ). 

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp 
(hoặc đã được quyết định tốt 
nghiệp) đại học 

- Tổng điểm trung bình cả 
năm lớp 12 của các môn trong 
tổ hợp xét tuyển cộng với 
điểm ưu tiên (khu vực, đối 
tượng) đạt 15.5 điểm trở lên. 

- Phiếu đăng ký xét tuyển liên thông đại 
học (theo mẫu 03); 

- Học bạ THPT (Bản photo chứng thực); 

- Bằng tốt nghiệp THPT (Bản photo 
chứng thực); 

- Bằng tốt nghiệp đại học (Bản photo 
chứng thực); 

- Bảng điểm đại học (Bản photo chứng 
thực); 

- Chứng chỉ Giáo dục thể chất; 

- Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An 
ninh; 

- Các giấy tờ ưu tiên (Bản photo chứng 
thực nếu có); 

- 01 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa 
chỉ, số điện thoại của thí sinh. 

Phương thức 2: Xét 
tuyển dựa trên kết quả 
học tập toàn khóa giai 
đoạn học Đại học của 
thí sinh 

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp 
(hoặc đã được quyết định tốt 
nghiệp) trung cấp/cao đẳng 

- Điểm trung bình chung tích 
lũy toàn (điểm trung bình 
chung học tập toàn khóa) 
khóa lớn hơn hoặc bằng 5.0 
(năm) đối với thang điểm 10 
hoặc lớn hơn hoặc bằng 2.0 
(hai) với thang điểm 4. 

- Phiếu đăng ký xét tuyển liên thông đại 
học (theo mẫu 03); 

- Học bạ THPT (Bản photo chứng thực); 

- Bằng tốt nghiệp THPT (Bản photo 
chứng thực); 

- Bằng tốt nghiệp đại học (Bản photo 
chứng thực); 

- Bảng điểm đại học (Bản photo chứng 
thực); 

- Chứng chỉ Giáo dục thể chất; 

- Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An 
ninh; 

- Các giấy tờ ưu tiên (Bản photo chứng 
thực nếu có); 

- 01 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa 
chỉ, số điện thoại của thí sinh. 

 


