
4 phương thức xét tuyển vào Trường Đại học Tiền Giang năm 2023 

Năm 2023, Trường Đại học Tiền Giang dự kiến tuyển sinh 1.735 chỉ tiêu ở 24 ngành Đại 

học và 01 ngành Cao đẳng. Trường tiếp tục xét tuyển đồng thời theo 4 phương thức, gồm: Xét 

điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét tuyển thẳng và xét điểm kỳ thi đánh giá năng 

lực của Đại học Quốc gia Tp. HCM. 

Thí sinh có hộ khẩu thường trú thuộc 21 tỉnh Nam bộ (từ Bình Thuận, Đồng Nai trở vào), cụ thể 

gồm các tỉnh: Bình Thuận, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, 

Đồng Nai, Bà Rịa Vũng tàu, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, An Giang, Cần Thơ, 

Vĩnh Long, Trà Vinh, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau đều có thể đăng ký 

xét tuyển học tại Trường ĐH Tiền Giang. Riêng các ngành Sư phạm, tuyển sinh thí sinh có hộ 

khẩu thường trú trong tỉnh Tiền Giang. 

4 phương thức xét tuyển vào Trường năm 2023, cụ thể như sau: 

Ở phương thức 1, với 27 % trên tổng chỉ tiêu, Trường xét tuyển theo kết quả điểm thi của Kỳ thi 

tốt nghiệp THPT. 

Ở phương thức 2, với 70 % trên tổng chỉ tiêu, Trường xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 học kỳ 

THPT (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 hoặc HK2 lớp 12. 

Ở phương thức 3, với  01% trên tổng chỉ tiêu, Trường xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng 

theo Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo 

giáo viên hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Ở Phương thức 4, với 02% trên tổng chỉ tiêu, Trường xét điểm của thí sinh  từ Kỳ thi đánh giá 

năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. 

Với 4 phương thức xét tuyển này, Trường Đại học Tiền Giang mở rộng cơ hội cho thí sinh lựa 

chọn phương án xét tuyển phù hợp để tăng cơ hội trúng tuyển vào Trường trong kỳ tuyển sinh 

năm 2023. Đồng thời năm 2023, việc Trường ĐH Tiền Giang phối hợp với Trường ĐH Quốc gia 

TP. HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cũng nhằm tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho thí sinh 

tỉnh nhà tham gia vào kỳ thi mà không phải vất vả di chuyển đến các tỉnh, thành lân cận. 


