
Từ ngày 06/02, Trường Đại học Văn Lang nhận hồ sơ tuyển sinh 

học bạ đợt 1 năm 2023 

Từ ngày 06/02 đến hết ngày 31/03/2023, Trường Đại học Văn Lang nhận hồ sơ xét 

tuyển sinh theo phương thức xét kết quả học tập THPT (học bạ) đợt 1 năm 2023 đối 

với 65 ngành đào tạo bậc đại học hệ chính quy (chương trình tiêu chuẩn) và 14 ngành 

chương trình đào tạo Đặc biệt. 

Năm tuyển sinh 2023 của Trường Đại học Văn Lang đã chính thức bắt đầu với đợt nhận 

hồ sơ xét tuyển học bạ đầu tiên, kéo dài trong gần 2 tháng từ 06/2 đến hết 31/3/2023. 

Trường Đại học Văn Lang tiếp tục mở rộng cơ hội tuyển sinh cho thí sinh trên toàn quốc 

quan tâm đến các lĩnh vực đào tạo: Kinh doanh & Quản lý, Nghệ thuật & Thiết kế, Xã 

hội & Nhân văn, Kỹ thuật - Công nghệ, Kiến trúc, Quản lý Du lịch, Sức khỏe. 

Bên cạnh các ngành tuyển sinh nổi bật và uy tín nhiều năm qua như Quan hệ Công chúng, 

Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Thương mại, Thiết kế Đồ họa, Thiết 

kế Thời trang, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Sản phẩm, Kiến trúc, Xây dựng, Quản trị Du 

lịch, Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật Phần mềm, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ 

Sinh học,...; trong những năm gần đây, nhiều ngành học mới của Trường Đại học Văn 

Lang liên tục thu hút thí sinh, như Marketing, Truyền thông đa phương tiện, Thiết kế Mỹ 

thuật Số, Công nghệ thẩm mỹ, Công nghệ Kỹ thuật ô tô, Công nghệ Thông tin, Bất động 

sản, Thương mại điện tử, Logistics, Luật, Luật Kinh tế, Đông phương học, Văn học ứng 

dụng, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Hàn,... 

Đối với phương thức xét điểm học bạ THPT vào Trường Đại học Văn Lang, thí sinh 

có thể lựa chọn 01 trong 02 cách tính điểm sau để tối ưu cơ hội xét tuyển:  

• Xét điểm trung bình năm học lớp 12 

• Xét điểm trung bình năm học lớp 11 và học kỳ 01 lớp 12 



Cách tính điểm tổ hợp xét tuyển học bạ: Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 

+ Điểm môn 3. 

VD: Thí sinh xét tuyển tổ hợp A00 (Toán - Lý - Hóa), với phương thức xét điểm trung 

bình năm học lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12; thí sinh tính điểm như sau: 

• Điểm môn Toán = (Điểm trung bình môn Toán cả năm lớp 11 + Điểm trung bình 

môn Toán HK1 lớp 12) : 2 

• Điểm môn Lý = (Điểm trung bình môn Lý cả năm lớp 11 + Điểm trung bình 

môn Lý HK1 lớp 12) : 2 

• Điểm môn Hóa = (Điểm trung bình môn Hóa cả năm lớp 11 + Điểm trung bình 

môn Hóa HK1 lớp 12) : 2 

=> Tổng điểm tổ hợp A00 = Điểm môn Toán + Điểm môn Lý + Điểm môn Hóa 

THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN HỌC BẠ ĐỢT 1: từ 25/03 đến hết ngày 

27/03/2023 

DANH SÁCH NGÀNH XÉT TUYỂN: 65 ngành đại học chính quy 



 



(*) Các ngành có môn thi chính nhân hệ số 2 (môn thi chính được tô đậm) 

• Các ngành (*) có tổ hợp V00, V01, H02: môn Vẽ Mỹ thuật nhân hệ số 2 

• Các ngành (*) có tổ hợp H01, H03, H04, H05, H06: môn Vẽ Năng khiếu nhân 

hệ số 2 

• Các ngành (*) có tổ hợp N00: điểm xét tuyển = điểm môn Ngữ văn + điểm 

môn Năng khiếu Âm nhạc 1 + điểm môn Năng khiếu Âm nhạc 2 x 2; trong đó 

môn Ngữ văn đạt từ 5.00 điểm trở lên, môn NK Âm nhạc 1 đạt tối thiểu 5.00 

điểm, môn NK Âm nhạc 2 đạt tối thiểu 7.00 điểm 

• Các ngành (*) có tổ hợp S00: điểm xét tuyển = điểm môn Ngữ văn + điểm môn 

Năng khiếu Sân khấu điện ảnh 1 + điểm môn Năng khiếu Sân khấu điện ảnh 2 

x 2; trong đó môn Ngữ văn đạt từ 5.00 điểm trở lên, môn NK Sân khấu điện ảnh 

1 đạt tối thiểu 5.00 điểm, môn Năng khiếu Sân khấu điện ảnh 2 đạt tối thiểu 

7.00 điểm 

• Ngành Ngôn ngữ Anh: Môn tiếng Anh nhân hệ số 2; môn Tiếng Anh cần đạt 

từ 6.0 điểm trở lên 

• Các môn Vẽ mỹ thuật, Vẽ hình họa, Vẽ trang trí: thí sinh có thể sử dụng kết 

quả thi tại Trường Đại học Văn Lang hoặc 06 trường: Trường ĐH Kiến trúc 

Tp.HCM, Trường ĐH Mỹ thuật Tp.HCM, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường 

ĐH Kiến trúc Hà Nội, Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, Trường ĐH Nghệ 

thuật - ĐH Huế. 

• Các môn năng khiếu Âm nhạc: thí sinh được sử dụng kết quả thi tại Trường 

Đại học Văn Lang hoặc tại 04 điểm trường: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt 

Nam, Nhạc viện Tp.HCM, Viện Âm nhạc Hà Nội, Học viện Âm nhạc Huế. 

• Các môn năng khiếu Sân khấu Điện ảnh: thí sinh được sử dụng kết quả thi 

năng khiếu tại Trường Đại học Văn Lang hoặc tại 02 trường: Trường Đại học 

Sân khấu Điện ảnh Tp.HCM và Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. 



NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO (ĐIỂM SÀN NHẬN HỒ SƠ) 

• Ngành Y khoa, ngành Răng Hàm Mặt và ngành Dược học: tổng điểm của tổ 

hợp môn xét tuyển đạt từ 24,00 điểm trở lên và học lực năm học lớp 12 đạt loại 

Giỏi. 

• Ngành Điều dưỡng và ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: tổng điểm của tổ 

hợp xét tuyển đạt từ 19,5 điểm trở lên và học lực năm học lớp 12 đạt từ loại 

Khá trở lên. 

• Các ngành còn lại: tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18,00 điểm trở 

lên. 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỌC BẠ 

• Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Văn Lang (thí sinh tải 

mẫu TẠI ĐÂY) 

• Bản photocopy học bạ THPT (có chứng thực/công chứng) 

• Bản photocopy CMND hoặc CCCD (có chứng thực/công chứng) 

• Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu nếu xét tuyển vào ngành năng khiếu 

của Trường. (Thí sinh xét tuyển học bạ đợt 1 sẽ bổ sung Giấy chứng nhận kết 

quả thi năng khiếu sau khi có kết quả thi từ Trường Đại học Văn Lang hoặc các 

trường đại học mà Trường Đại học Văn Lang nhận kết quả thi năng khiếu năm 

2023). 

• Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) 

• Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) 

• Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ 

Việc lựa chọn xét tuyển theo phương thức xét học bạ từ sớm giúp thí sinh chủ động và 

gia tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành học mình yêu thích 



PHƯƠNG THỨC NỘP HỒ SƠ 

1/ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Tuyển sinh Trường Đại học Văn Lang 

Thí sinh có thể đến và nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng Tuyển sinh các cơ sở của Trường 

Đại học Văn Lang theo địa chỉ: 

• Cơ sở chính: số 69/68 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM 

• Cơ sở 1: số 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp.HCM 

2/ Nộp hồ sơ qua đường bưu điện 

Thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển về địa chỉ Phòng Tuyển sinh & Truyền thông - Trường Đại 

học Văn Lang (số 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp.HCM) 

3/ Đăng ký xét tuyển trực tuyến 

Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ https://xettuyen.vlu.edu.vn (cổng thông 

tin đăng ký mở từ 12 giờ ngày 06/02/2023). 

Sau khi hoàn thành đăng ký trực tuyến, thí sinh bổ sung hồ sơ minh chứng gồm các giấy 

tờ theo yêu cầu đã nêu trên về cho Trường Đại học Văn Lang theo 03 cách: 

• Cách 1: Nộp trực tiếp tại văn phòng Tuyển sinh Cơ sở chính hoặc Cơ sở 1 của 

Trường 

• Cách 2: Gửi qua đường bưu điện về văn phòng Tuyển sinh của Trường 

• Cách 3: Nộp trực tiếp trên trang đăng ký trực tuyến. Thí sinh truy cập trang 

đăng ký xét tuyển trực tuyến (đã đăng ký hồ sơ) - Chọn mục “Hồ sơ của tôi” - 

Nhập CMND/CCCD - chọn Upload học bạ và làm theo hướng dẫn. 

TRA CỨU VÀ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 



Sau khi đăng ký xét tuyển, thí sinh có thể tra cứu hồ sơ trên cổng thông tin điện tử của 

trường https://xettuyen.vlu.edu.vn/ (mục "Hồ sơ của tôi"). 

Ngoài ra, thí sinh vẫn có quyền điều chỉnh trực tuyến thông tin xét tuyển theo thời gian 

quy định của từng đợt xét tuyển. Đối với đợt 1 xét tuyển học bạ năm 2023, thời gian điều 

chỉnh thông tin từ ngày 29 đến hết 31/3/2023. Thí sinh truy cập trang đăng ký xét 

tuyển https://xettuyen.vlu.edu.vn và có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân, thông tin ngành 

đăng ký xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển, thêm hoặc bớt nguyện vọng xét tuyển tại mục 

Hồ sơ của tôi. Sau 27/3, thí sinh nếu có nhu cầu điều chỉnh thông tin hồ sơ thì gửi email 

yêu cầu về địa chỉ: tuyensinh@vanlanguni.edu.vn 

Kết quả xét tuyển học bạ đợt 1 năm 2023 sẽ được Trường Đại học Văn Lang công bố 

trong tháng 4/2023. 

Cũng như những năm trước, năm 2023, bên cạnh phương thức xét tuyển học bạ THPT, 

Trường Đại học Văn Lang tiếp tục duy trì các phương thức xét tuyển khác: 

• Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 

• Xét điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQG Tp.HCM 

• Xét tuyển kết hợp thi tuyển năng khiếu (đối với ngành năng khiếu) 

• Xét tuyển thẳng 

Năm 2023, Trường Đại học Văn Lang tái định vị thương hiệu, định hướng đại học Việt 

Nam chuẩn quốc tế, nâng tầm khát vọng về một môi trường đào tạo toàn diện cho sự phát 

triển của người học, giúp người học đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của thị trường lao 

động và thế giới, tự tin hội nhập và thành công. 

Thí sinh và phụ huynh cần tư vấn thông tin tuyển sinh, vui lòng liên hệ Phòng Tuyển sinh 

& Truyền thông Trường Đại học Văn Lang qua các kênh: 



• Văn phòng Tuyển sinh tại Cơ sở 1 hoặc Cơ sở chính 

• Hotline: (028).7105.9999 

• Fanpage: Tuyển sinh - Đại học Văn Lang hoặc Van Lang University 

• Group Cộng đồng Sinh viên Văn Lang 

• Email: tuyensinh@vanlanguni.edu.vn 

• Zalo: Trường Đại học Văn Lang (0904.214.254) 

 


