
Thông tin tuyển sinh chính quy năm 2023 (dự kiến) 

Mã trường tuyển sinh: DVT 

1. Đối tượng, vùng và chỉ tiêu tuyển sinh 

- Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến): 8140 (tuyển sinh trên toàn quốc) 

- Tuyển sinh 53 chương trình đào tạo chính quy, bao gồm: 52 ngành đại học, 01 ngành cao đằng. 

- Chế độ ưu tiên, tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng: áp dụng theo Quy chế Tuyển 

sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT. 

2. Ngành học 

Năm 2023, Trường Đại học Trà Vinh (TVU) mở thêm 2 ngành mới ở bậc đại học đó là ngành 

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng, ngành Trí tuệ nhân tạo. Tuyển sinh 10 ngành bậc tiến sĩ, 24 

ngành bậc thạc sĩ, 5 chuyên khoa cấp 1: Nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa, nhi khoa, răng hàm 

mặt. 

Chủ tịch Hội đồng trường, PGS.TS Phạm Tiết Khánh cho biết: Thế mạnh của TVU được đánh giá 

ở các nhóm ngành: Nông nghiệp - Thủy sản; Kỹ thuật - Công nghệ; Kinh tế - Luật, Khoa học sức 

khỏe; Răng Hàm Mặt; Ngoại ngữ; Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam bộ; Hóa học ứng 

dụng; Sư phạm; Quản lý nhà nước - Quản trị văn phòng; Du lịch, Nhà hàng, khách sạn; Công nghệ 

sinh học - Môi trường, Khoa học cơ bản… 

Nhà trường tập trung đầu tư nhiều ngành đặc thù, mở rộng các ngành mới theo hướng đa dạng 

hóa gắn kết chặt chẽ cộng đồng doanh nghiệp và nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng phục vụ 

phát triển kinh tế, xã hội trong khu vực: về năng lượng, điện, cảng, nông nghiệp, thủy sản bền 

vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, khoa học sức khỏe, kỹ thuật - công nghệ, kinh tế, văn hóa, 

du lịch, công nghệ sinh học, quản lý môi trường, logistics, trí tuệ nhân tạo... 

3. Phương thức xét tuyển 

- Xét Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 

- Xét Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Tp.HCM tổ chức 

- Xét Kết quả học tập THPT (Học bạ) 

- Xét tuyển thẳng theo Quy định của Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

- Xét tuyển học sinh Khoa Dự bị đại học - Trường Đại học Trà Vinh, Trường Dự bị đại học dân 

tộc 



- Xét tuyển thí sinh là người nước ngoài đã tốt nghiệp THPT  

4. Thời gian tuyển sinh 

-  Xét Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

-  Xét Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Tp.HCM tổ chức: dự kiến từ 01/6 đến 

14/7/2023 

-  Xét Kết quả học tập THPT (Học bạ): dự kiến từ 01/6 đến 14/7/2023 

-  Xét tuyển thẳng theo Quy định của Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

-  Xét tuyển học sinh Khoa Dự bị đại học - Trường Đại học Trà Vinh, Trường DB dân tộc: theo thời 

gian của Khoa Dự bị đại học và Trường DB dân tộc 

 

 


