
Đại học Công nghiệp Việt Hung công bố thông tin tuyển sinh 2023 

Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương. 
Năm 2023, Nhà trường tuyển sinh đào tạo khóa 47 hệ đại học chính quy với các nội dung sau: 

1. Chỉ tiêu xét tuyển: 2.000 chỉ tiêu 

2. Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

3. Phương thức xét tuyển: 

           + Phương thức 1:  Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023 

        Điều kiện trúng tuyển: Đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy chế tuyển sinh đại học năm 
2023 

+ Phương thức 2:  Xét tuyển dựa vào học bạ THPT 

         Điều kiện trúng tuyển: Thí sinh có tổ hợp môn xét tuyển cả năm lớp 12 THPT đạt ≥ 18 
điểm hoặc điểm trung bình cộng của tổ hợp môn xét tuyển cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 
THPT đạt ≥ 18 điểm. 

4. Ngành đào tạo:   

TT Mã ngành Ngành/ chuyên ngành đào tạo Tổ hợp 

1 7510301 Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện                      

                          Điện tử - truyền thông  

                          Điện tử - điện lạnh 

                          Kỹ thuật điều khiển và tự động 
hóa                           

                          Công nghệ kỹ thuật điện tử 

A00 

A01 

C01 

D01 

2 7510201 Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

Chuyên ngành:  Cơ điện tử                     

                          Công nghệ chế tạo máy 

                          Thiết kế máy                          

                          Chế tạo khuôn mẫu 

A00 

A01 

C01 

D01 



                             Thiết kế và lắp ráp thiết bị công nghiệp 

3 7510103 Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng 

Chuyên ngành: Xây dựng công nghiệp và dân dụng 

                          Quản lý xây dựng 

                          Kinh tế xây dựng 

A00 

A01 

C01 

D01 

50 

 4 7510205 Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô 

Chuyên ngành: Công nghệ ô tô 

                          Điện - điện tử ô tô  

                          Động cơ ô tô                                     

A00 

A01 

C01 

D01 

400 

5 7480201 Ngành Công nghệ thông tin 

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin        

                          Thương mại điện tử 

                          Thiết kế đồ họa                                 

                          Tin học - kế toán 

A00 

A01 

C01 

D01 

450 

          

          

TT Mã ngành Ngành/ chuyên ngành đào tạo Tổ hợp Chỉ tiêu 

6 7340101 Ngành Quản trị kinh doanh 

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh  

                          Quản trị nhân lực 

                          Quản trị Marketing  

                          Quản trị khách sạn và du lịch 

                          Kinh doanh thương mại  

                          Kinh doanh quốc tế 

C00 

C19 

C20 

D01 

400 



  

Tổ hợp xét tuyển:  

A00: Toán, Vật lý, Hóa học     A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 

C00: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý C01: Toán, Vật lý, Ngữ Văn 

C19: Ngữ Văn, Lịch sử, GDCD C20: Ngữ Văn, Địa lý, GDCD 

D01: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh 

5. Thủ tục đăng ký: 

Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến tại tuyensinh.viu.edu.vn hoặc gửi hồ sơ về địa chỉ: Trung 
tâm tuyển sinh, Trường ĐHCN Việt – Hung 
Số 16, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. 
Điện thoại: 02433 838 063 Email: tuyensinh.viu@gmail.com 

7 7340201 Ngành Tài chính - Ngân hàng 

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng  

                          Tài chính kế toán 

                          Công nghệ tài chính 

                          Tài chính quốc tế 

C00 

C19 

C20 

D01 

8 7310101 Ngành Kinh tế 

Chuyên ngành:  Kinh tế quản lý                                  

                           Kinh tế số 

                           Kế toán                                    

                           Kinh tế chính trị 

                           Kinh tế thương mại 

                           Logistics và quản trị chuỗi cung ứng 

                           Kinh tế quốc tế     

                           Quản lý nhà nước về kinh tế 

C00 

C19 

C20 

D01 

 


