
Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương công bố thông tin tuyển sinh 16 
ngành đào tạo đại học năm 2023 

Ngày 01/02/2023, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (Mã trường: DKB) chính 
thức công bố thông tin tuyển sinh năm 2023. Theo đó, DKB xét tuyển 2.345 chỉ tiêu với 16 
ngành đào tạo trình độ đại học. Đây là các ngành có nhu cầu nguồn nhân lực rất lớn tại 
tỉnh Bình Dương, khu vực Đông Nam Bộ và cả nước. 

Theo thạc sĩ Phan Quang Phước – Phụ trách Phòng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Kỹ 
thuật Bình Dương, trong năm 2023, Nhà trường dự kiến mở mới 3 ngành đào tạo bậc đại học và 
sau đại học. Cụ thể, có 2 ngành đào tạo ở bậc đại học gồm: Luật và Kỹ thuật phần mềm; bậc thạc 
sĩ có ngành Kế toán. 

 

Năm 2023, Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương có 4 phương thức xét tuyển, cụ thể xét 
theo: kết quả học tập bậc THPT (học bạ); kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023; kết quả bài thi 
đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tổ chức năm 2023 và xét tuyển thẳng theo 
quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 



 

Theo đó, đối với phương thức học bạ, điểm nhận hồ sơ từ 18 điểm trở lên (theo thang điểm 30). 
Để đăng ký xét tuyển theo phương thức học bạ, điều kiện thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp 
THPT (không giới hạn năm tốt nghiệp) và có 5 phương án riêng đối với phương thức xét tuyển 
này. Được biết, Nhà trường dành 70% chỉ tiêu xét tuyển cho phương thức này. 

* PHƯƠNG THỨC XÉT THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (HỌC BẠ) 



Điều kiện: Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp trong các kỳ thi THPT (không giới hạn năm 
tốt nghiệp). Thực hiện xét tuyển theo 05 phương án (1,2,3,4,5) sau đây: 

- Điểm nhận hồ sơ >= 18 đối với thang điểm 30 + ưu tiên (KV, ĐT) 

+ Phương án 1: Điểm trung bình tổ hợp môn cả năm lớp 11; Điểm trung bình tổ hợp môn học 
kỳ 1 lớp 12. 

+ Phương án 2: Điểm trung bình cả năm học lớp 12 môn 1 của tổ hợp môn xét tuyển; Điểm 
trung bình cả năm học lớp 12 môn 2 của tổ hợp môn xét tuyển; Điểm trung bình cả năm học lớp 
12 môn 3 của tổ hợp môn xét tuyển. 

+ Phương án 3: Điểm trung bình học kỳ 1 năm lớp 12 môn 1 của tổ hợp môn xét tuyển; Điểm 
trung bình học kỳ 1 năm lớp 12 môn 2 của tổ hợp môn xét tuyển; Điểm trung bình học kỳ 1 năm 
lớp 12 môn 3 của tổ hợp môn xét tuyển. 

+ Phương án 4: Điểm trung bình năm học lớp 10; Điểm trung bình năm học lớp 11; Điểm trung 
bình học kỳ 1 năm học lớp 12. 

+ Phương án 5: Điểm trung bình năm học lớp 10; Điểm trung bình năm học lớp 11; Điểm trung 
bình năm học lớp 12. 

 



Thí sinh tham khảo các ngành đào tạo năm 2023 của Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình 
Dương 

Thời gian đăng ký xét tuyển đợt 1 từ ngày 01/02/2023 đến ngày 31/3/2023 và có 6 đợt nhận hồ 
sơ tuyển sinh trong năm 2023. Thí sinh có thể đăng ký xét trực tuyến tại 
www.xetttuyen.ktkt.edu.vn hoặc nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh BETU (Số 
333 Đường Thuận Giao 16, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương). 
Ngoài ra, phụ huynh và thí sinh có thể liên hệ số hotline 0977.61.55.61 – 0287.108.1979 để được 
tư vấn thông tin chi tiết. 

Theo PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy – Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
cho biết, Bộ sẽ không ban hành quy chế tuyển sinh mới mà vẫn áp dụng quy chế, quy trình 
như năm 2022. Trong tháng 2/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kế hoạch tuyển sinh đại 
học, theo đó, sẽ đẩy các khâu tuyển sinh sớm hơn năm trước để thí sinh có thể nhập học từ 
tháng 9/2023. 

Bài, ảnh: HẢI TRÍ - TÔ TUẤN 

 


