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THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VINH 

 

1. Nguyên tắc chung 

Tạo mọi điều kiện thuận lợi và tạo cơ hội tốt đa cho thí sinh, đảm bảo công bằng, công 

khai, minh bạch. 

2. Đối tượng tuyển sinh:  

 - Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) 

hoặc đã tốt nghiệp trung cấp. Thí sinh tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp 

THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục 

THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 - Đối với người nước ngoài: Đã tốt nghiệp THPT (tương đương trình độ THPT của Việt 

Nam) và đạt trình độ tiếng Việt bậc 4 theo khung năng lực Tiếng Việt dành cho người nước 

ngoài. 

3. Phương thức tuyển sinh:  

3.1. Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT (dự kiến 60% chỉ tiêu). 

- Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, thí sinh 

đã tốt nghiệp Trung cấp và có chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục THPT. 

- Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày 01/03/2023 đến 20/6/2023 và các đợt bổ sung. 

- Hình thức đăng ký xét tuyển:  

 + Thí sinh đăng ký trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đại học (Theo quy định và thời 

gian của Bộ GD ĐT) 

    + Nộp hồ sơ ĐKXT trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Nhà trường  

    + Truy cập vào website: www.iuv.edu.vn , mục “ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN” để đăng 

ký xét tuyển.  

- Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển theo từng ngành, từng tổ hợp. Xét tuyển theo tổng điểm 

của tổ hợp môn ĐKXT từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu, điểm xét tuyển (ĐXT) 

được xác định như sau: 

a. ĐXT = Tổng điểm tổng kết năm lớp 12 các môn thuộc tổ hợp xét tuyển + điểm ưu 

tiên khu vực và đối tượng (nếu có). 

b. ĐXT = Tổng điểm tổng kết [(năm lớp 11 + HK1 năm lớp 12)/2] các môn thuộc tổ 

hợp xét tuyển + điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có). 
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- Ngưỡng điểm xét tuyển: 18 điểm 

Hồ sơ gồm:  

+ Phiếu ĐKXT( theo mẫu, có thể tải tại website của Nhà trường) 

+ Học bạ THPT, Bằng tốt nghiệp đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022 trở về trước (bản 

sao công chứng) 

+ CMND/thẻ CCCD (bản sao)  

+ Các giấy tờ ưu tiên (nếu có) 

+ 01 phong bì ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận 

3.2. Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT (dự kiến 40% chỉ tiêu). 

- Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT. 

- Thời gian đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

- Hình thức đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

- Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển theo từng ngành, từng tổ hợp. Xét tuyển theo tổng điểm 

thi của tổ hợp môn ĐKXT từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. 

4. Thông tin về ngành đào tạo và tổ hợp môn xét tuyển:  

TT 
Mã 

ngành 
Tên ngành 

Chỉ tiêu 

(dự 

kiến) 

Tổ hợp môn xét tuyển 

1 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử  180 

A00: Toán, Lý, Hóa 

D01: Toán, Văn, Anh 

D07: Toán, Hóa, Anh 

A01: Toán, Vật lý, Anh 

 

2 7510303 
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 
50 

3 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí  40 

4 7480201 Công nghệ thông tin 200 

5 7510601 Quản lý công nghiệp 70 

6 7340301 Kế toán 200 

7 7540101 Công nghệ thực phẩm  40 
A00: Toán, Lý, Hóa 

A02: Toán, Lý, Sinh 

B00: Toán, Hóa, Sinh 

D07: Toán, Hóa, Anh 
8 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 30 

9 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 60 A00: Toán, Lý, Hóa 
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10 7810201 Quản trị khách sạn 80 

D01: Toán, Văn, Anh 

C00: Văn, Sử, Địa 

D15: Văn, Địa, Anh 

 

5. Chính sách học bổng thu hút 

Nhà trường thực hiện chính sách học bổng thu hút dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển 

vào đại học năm 2023 của Trường Đại học Công nghiệp Vinh như sau: 

a. Thí sinh được hưởng mức học bổng tương đương 100% học phí năm học đầu tiên nếu 

thỏa mãn điều kiện sau:  

- Tổng điểm 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 25.0 điểm trở lên đối với phương thức 

xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc đạt từ 27 điểm trở lên đối với  phương thức xét 

tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT. 

- Áp dụng cho 10 thí sinh đầu tiên đủ điều kiện. 

b. Thí sinh được hưởng mức học bổng tương đương 50% học phí năm học đầu tiên nếu 

thỏa mãn điều kiện sau:  

- Tổng điểm 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 22 trở lên điểm đối với phương thức 

xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc đạt từ 24 trở lên (không có môn nào dưới 7.0) 

đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT. 

- Áp dụng cho 20 thí sinh đầu tiên đủ điều kiện (không kể các thí sinh đã nhận học bổng 

tại mục a). 

c. Đối tượng trúng tuyển thuộc diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, khiếm khuyết 

cơ thể sẽ xét từng trường hợp cụ thể.  

d. Nhà trường miễn phí ký túc xá năm đầu tiên cho 50 sinh viên nhập học sớm nhất. 

6. Lưu ý: Các thí sinh đã nộp hồ sơ về Trường Đại học Công nghiệp Vinh theo diện 

xét tuyển sớm, nếu đủ điều kiện trúng tuyển Nhà trường thông báo trên trang Website 

trước ngày 25/6/2023 để thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng ưu tiên trên hệ thống 

theo kế hoạch chung của Bộ GDĐT. 

7. Thông tin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Vinh, số 26. Đường 

Nguyễn Thái Học, P. Đội Cung, Thành phố Vinh, Nghệ An. 

Điện thoại: 02383.540.216; Hotline: 0964.467.778  

Email:congnghiepvinh@gmail.com; website: www.iuv.edu.vn 

 


