
PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH NĂM 2023 (dự kiến) 

Năm 2023, HUFLIT xét tuyển theo 04 phương thức: 

• Phương thức 1: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. 

• Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT: học kỳ II lớp 11 và học kỳ I lớp 

12 

• Phương thức 3: Xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT: lớp 12 

• Phương thức 4: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG năm 2023. 

CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN  

 

  



 

• Phương thức 1: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 

• Thời gian, hình thức nhận hồ sơ ĐKXT theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

• Phương thức 2 + Phương thức 3: Xét tuyển bằng kết quả học bạ 

2.1 Thời gian xét tuyển: 

• Đợt 1: Từ ngày 01/03/2023 đến 30/04/2023. 

• Đợt 2: Từ ngày 01/05/2023 đến 30/06/2023. 

• Đợt 3: Từ ngày 01/07/2023 đến 31/07/2023. 

• Đợt 4: Từ ngày 01/08/2023 đến 20/08/2023. 

• Đợt 5: Từ ngày 21/08/2023 đến 10/09/2023. 

• Đợt 6: Từ ngày 11/09/2023 đến 30/09/2023. 

Sau mỗi đợt tuyển sinh, nếu còn chỉ tiêu trường sẽ xem xét tuyển đợt tiếp theo. 



 

2.2 Điều kiện xét tuyển: 

• Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

• Có điểm học bạ THPT của 3 môn xét tuyển từ 18.0 trở lên. 

2.3 Hồ sơ xét tuyển: 

• Phiếu đăng ký xét tuyển; 

• Bản sao học bạ THPT có công chứng; 

• Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có); 

• Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (chỉ dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2022 

về trước); 

• Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/ hồ sơ 

• Phương thức 4: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG năm 2023: 

3.1 Thời gian xét tuyển: 

• Đợt 1: Từ ngày 01/04/2023 đến 31/05/2023. 

• Đợt 2: Từ ngày 01/06/2023 đến 31/07/2023. 

3.2 Điều kiện xét tuyển: 

• Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; 

• Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2023 do ĐHQG TP.HCM tổ chức và có kết quả đạt 

từ ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học 

TP.HCM quy định. 

3.3 Hồ sơ xét tuyển: 

• Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của HUFLIT); 

• Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐHQG 

TP.HCM; 

• Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). 

• Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/ hồ  



-------------------------- 

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

sinh qua các kênh 

• Hotline: 1900 2800 

• Zalo: 0965876700 

• Email: tuyensinh@huflit.edu.vn 

• Website: https://huflit.edu.vn/ 

• Website thông tin tuyển sinh: https://thongtintuyensinh.huflit.edu.vn 

• Fanpage Trường: https://www.facebook.com/huflit.edu.vn 

• Fanpage tuyển sinh: https://www.facebook.com/tuyensinh.huflit 

• Group tư vấn tuyển 

sinh: https://www.facebook.com/groups/ThongTinTuyenSinh.Huflit 

 


