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PHẦN 1: NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TUYỂN SINH NĂM 2022

Có 60 ngành/chương trình:

+ 37 chương trình học bằng tiếng Việt

+ 07 chương trình định hướng ứng dụng (POHE) có khoảng 30% môn học bằng tiếng Anh

+ 16 chương trình học bằng tiếng Anh

Tổng chỉ tiêu: 6.100 (được phân bổ vào 60 ngành/chương trình)

Tuyển sinh theo ngành/chương trình (có 60 mã tuyển sinh)

Các chương trình tuyển sinh dành cho sinh viên sau khi trúng tuyển và nhập học

vào Trường, cụ thể:

+ 12 chương trình chất lượng cao có khoảng 30% các môn học bằng tiếng Anh

+ 03 chương trình tiên tiến học bằng tiếng Anh



PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 1

TUYỂN THẲNG THEO QUY CHẾ CỦA BỘ GD&ĐT

Chỉ tiêu: 1-2% (theo mã ngành/chương trình và tổng chi tiêu)
Đối tượng 1: Theo Mục a, Khoản 2, Điều 8 - quy chế tuyển sinh ĐHCQ hiện hành của Bộ GD&ĐT: 

- Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự cuộc thi

KHKT quốc tế → được TT vào ngành/chương trình thí sinh đăng ký.

- Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSGQG → được XTT vào các ngành/chương trình của Trường

- Thí sinh đạt giải Nhất trong cuộc thi KHKT cấp QG → được XTT vào các ngành theo danh mục TB của Trường

→ Nguyên tắc xét tuyển: Xét theo ngành/chương trình, theo thứ tự NV đăng ký và theo giải của thí sinh

Đối tượng 2: Theo Mục a, Khoản 4, Điều 8 - quy chế tuyển sinh ĐHCQ hiện hành của Bộ GD&ĐT: 

- Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng; có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền, có khả

năng theo học một số ngành của Trường, nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức tuyển sinh

bình thường → được TT vào ngành/chương trình thí sinh đăng ký.

→ Điều kiện xét tuyển: (1) Điểm tổng kết từng năm THPT >= 6,0; (2) Điểm 3 môn học lớp 12 tương ứng với 3 

môn trong tổ hợp xét tuyển của Trường >= 6,5; (3) Hạnh kiểm khá (từng năm học THPT)



PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 1

TUYỂN THẲNG THEO QUY CHẾ CỦA BỘ GD&ĐT

Đối tượng 3: Theo Mục b, c Khoản 4, Điều 8 - quy chế tuyển sinh ĐHCQ hiện hành của Bộ GD&ĐT: 

- Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện

nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ

- Thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học

phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

→ Thí sinh phải học bổ sung kiến thức 1 năm trước khi vào học chính thức.

→ Chỉ tiêu xét tuyển thẳng: Mỗi ngành/chương trình 2 chỉ tiêu; Mỗi huyện 02 chỉ tiêu.

→ Điều kiện xét tuyển: (1) Thí sinh là người Kinh/dân tộc thiểu số, điểm tổng kết từng năm THPT >= 7,0/6,0; 

(2) Điểm 3 môn học lớp 12 tương ứng với 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của Trường >= 7,0/6,0; (3) Hạnh

kiểm khá (từng năm học THPT)

Đối tượng 4: Theo Mục d Khoản 4, Điều 8 - quy chế tuyển sinh ĐHCQ hiện hành của Bộ GD&ĐT: 

- Thí sinh là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt đáp ứng điều kiện theo quy

định, có NV học theo diện tự túc → Được XTT vào ngành học có nguyện vọng.

- Điều kiện xét tuyển: (1) Đã TN THPT hoặc tương đương, từng năm học THPT đạt học lực TB trở lên; (2) Có ý 

kiến giới thiệu của Đại sứ quán.



PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 2

XÉT TUYỂN KẾT HỢP THEO ĐỀ ÁN CỦA TRƯỜNG

✓ Chỉ tiêu: 61-62% (theo mã ngành/chương trình và tổng chi tiêu)

✓ Xét tuyển theo ngành/chương trình tuyển sinh

✓ Đối tượng xét tuyển: 06 đối tượng

✓ Nguyên tắc chung

- Thí sinh được đăng ký dự tuyển theo nhiều đối tượng

- Thí sinh được đăng ký tối đa 60 NV: NV1,2,… tương ứng 60 ngành/chương trình tuyển sinh

- Điểm xét tuyển quy về thang 30

- Điểm trúng tuyển theo từng ngành/chương trình

- Không sử dụng tiêu chí phụ trong xét tuyển

- Điều kiện đăng ký xét tuyển theo từng đối tượng cụ thể

- Chú ý:

+ Thí sinh ƯTXT (được TT nhưng không dung quyền TT) không được cộng điểm ưu tiên khi XT

+ Không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ, không sử dụng điểm thi bảo lưu từ

các kỳ thi TN THPT các năm trước, không cộng điểm ưu tiên thí sinh có chứng chỉ nghề.



ĐỐI TƯỢNG 1,2,3: XÉT TUYỂN SỚM 
KHÔNG SỬ DỤNG KẾT QUẢ THI TN THPT NĂM 2022

Đối tượng 1: Thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT, ACT

• Chứng chỉ quốc tế trong thời hạn 2 năm tính đến thời điểm 01/6/2022

• Chỉ tiêu: 3%

• Điều kiện nộp hồ sơ: Điểm SAT >= 1200 điểm hoặc ACT >= 26 điểm (thí sinh TN trong nước 

hoặc nước ngoài)

• Điểm xét tuyển = Điểm SAT*30/1600 + điểm ưu tiên (nếu có)

• Điểm xét tuyển = Điểm ACT*30/36 + điểm ưu tiên (nếu có)

• Cách thức xét tuyển: từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển

• Công bố kết quả: trước 17h00, 21/7/2022



ĐỐI TƯỢNG 1,2,3: XÉT TUYỂN SỚM 
KHÔNG SỬ DỤNG KẾT QUẢ THI TN THPT NĂM 2022

Đối tượng 2: Thí sinh có điểm thi ĐGNL của ĐHQG HN hoặc ĐHQG TP.HCM năm 2022

• Chỉ tiêu: 15%

• Điều kiện nộp hồ sơ: Điểm ĐGNL ĐHQG HN >= 85 điểm hoặc Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM >= 

700 điểm

• Điểm xét tuyển = Điểm ĐGNL ĐHQG HN *30/150 + điểm ưu tiên (nếu có)

• Điểm xét tuyển = Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM *30/1200 + điểm ưu tiên (nếu có)

• Cách thức xét tuyển: từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển

• Công bố kết quả: trước 17h00, 21/7/2022



ĐỐI TƯỢNG 1,2,3: XÉT TUYỂN SỚM 
KHÔNG SỬ DỤNG KẾT QUẢ THI TN THPT NĂM 2022

Đối tượng 3: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm thi ĐGNL của ĐHQG 

HN hoặc ĐHQG TP.HCM

• Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm tính đến thời điểm 01/6/2022 (tức là được cấp

CC từ 01/6/2019 đến ngày nộp hồ sơ)

• Chỉ tiêu: 15%

• Điều kiện nộp hồ sơ: 

➢ ĐK1: IELTS >= 5.5 hoặc TOEFL ITP >= 500 hoặc TOEFL iBT >= 46 hoặc TOEIC 4 kỹ năng 

(L&R>= 785; S>= 160; W>= 150)

➢ ĐK2: Điểm ĐGNL ĐHQG HN >= 85 điểm hoặc Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM >= 700 điểm

• Điểm XT = Điểm quy đổi CTTAQT+(Điểm ĐHQGHN*30/150)*2/3 + điểm ưu tiên (nếu có)

• Điểm XT = Điểm quy đổi CTTAQT+(Điểm ĐHQG TP.HCM*30/1200)*2/3+điểm ưu tiên (nếu có)

• Cách thức xét tuyển: từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển

• Công bố kết quả: trước 17h00, 21/7/2022



ĐỐI TƯỢNG 4,5,6: XÉT TUYỂN KẾT HỢP VỚI 
KẾT QUẢ THI TN THPT NĂM 2022

Đối tượng 4: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm 02 môn thi TN THPT 

năm 2022

• Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm tính đến thời điểm 01/6/2022 (tức là được cấp

CC từ 01/6/2019 đến ngày nộp hồ sơ)

• Chỉ tiêu: 15%

• Điều kiện nộp hồ sơ: 

➢ ĐK1: IELTS >= 5.5 hoặc TOEFL ITP >= 500 hoặc TOEFL iBT >= 46 hoặc TOEIC 4 kỹ năng 

(L&R>= 785; S>= 160; W>= 150)

➢ ĐK2: Điểm tổ hợp bất kỳ trong các tổ hợp xét tuyển của trường>= 20điểm bao gồm điểm ưu tiên 

• Điểm xét tuyển = Điểm quy đổi CTTAQT + Tổng điểm 2 môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có)

• 2 môn XT = Toán + môn bất kỳ khác thuộc các tổ hợp xét tuyển (trừ môn tiếng Anh)

• 09 Tổ hợp xét tuyển của Trường: A00; A01; B00; D01; D07; D09; D10; C03; C04



ĐỐI TƯỢNG 4,5,6: XÉT TUYỂN KẾT HỢP VỚI 
KẾT QUẢ THI TN THPT NĂM 2022

Đối tượng 5: Thí sinh là học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên toán quốc hoặc 

trường trọng điểm quốc gia kết hợp với điểm 02 môn thi TN THPT năm 2022

• Chỉ tiêu: 10%

• Điều kiện nộp hồ sơ: 

➢ ĐK1: Là học sinh hệ chuyên 3 năm lớp 10,11,12 của các trường THPT chuyên toàn quốc hoặc 

trường trọng điểm quốc gia

➢ ĐK2: Điểm TBC của 06 học kỳ (3 năm lớp 10,11,12) >= 8,0

• ĐK3: Điểm tổ hợp bất kỳ trong các tổ hợp xét tuyển của trường>=20 điểm bao gồm điểm ưu tiên; 

• Điểm XT = Điểm TBC học tập 06 học kỳ + Tổng điểm 2 môn XT + điểm ưu tiên (nếu có)

• 2 môn XT = Toán + môn bất kỳ khác thuộc các tổ hợp xét tuyển 

(09 Tổ hợp xét tuyển của Trường: A00; A01; B00; D01; D07; D09; D10; C03; C04)

Công bố kết quả: trước 17h00, 31/7/2022



ĐỐI TƯỢNG 4,5,6: XÉT TUYỂN KẾT HỢP VỚI 
KẾT QUẢ THI TN THPT NĂM 2022

Đối tượng 6: Thí sinh đã tham gia vòng thi tuần “Đường lên đỉnh Olympia” hoặc đạt giải 
thi HSG cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương hoặc giải khuyến khích quốc gia kết 
hợp với điểm thi TN THPT năm 2022

• Chỉ tiêu: 5%

• Điều kiện nộp hồ sơ: 

➢ ĐK1: đã tham gia vòng thi tuần “Đường lên đỉnh Olympia” hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc 

thi chọn HSG cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương hoặc giải khuyến khích quốc gia (môn: 

Toán, lý, hóa, sinh, tin, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh)

➢ ĐK2: Điểm tổ hợp bất kỳ trong các tổ hợp xét tuyển của trường>=20 điểm bao gồm điểm ưu tiên

• Điểm XT = Điểm tổ hợp XT + điểm thưởng + điểm ưu tiên (nếu có)

• (Tổ hợp XT tương ứng với ngành/chương trình mà thí sinh đăng ký)

• Điểm thưởng cho thí sinh đã tham gia vòng thi “Đường lên đỉnh Olympia”: vòng thi năm + 1 điểm; 

Quý + 0,75; Tháng +0,5; Tuần + 0,25.

• Điểm thưởng cho thí sinh đạt giải HSG: KKQG +0,5; Nhất cấp tỉnh/TP +0,5; Nhì cấp tỉnh/TP + 

0,25; Ba cấp tỉnh/TP: +0,0.

Công bố kết quả: trước 17h00, 31/7/2022



PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 3

XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ THI TN THPT NĂM 2022

✓ Chỉ tiêu: 35% (theo mã ngành/chương trình và tổng chi tiêu)

✓ Xét tuyển theo ngành/chương trình tuyển sinh

✓ Tổ hợp xét tuyển: Mỗi ngành/chương trình xét tuyển 04 tổ hợp

✓ Không có chêch lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển

✓ Thí sinh được đăng ký không giới hạn NV

✓ Điểm trúng tuyển theo từng ngành/chương trình

✓ Không sử dụng tiêu chí phụ trong xét tuyển

✓ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dự kiến: 20 điểm bao gồm điểm ưu tiên

✓ Thí sinh đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT theo lịch trình chung



PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 4

XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ BÀI THI ĐGTD CỦA ĐHBK HN NĂM 2022

✓ Chỉ tiêu: 2% (theo mã ngành/chương trình và tổng chi tiêu)

✓ Xét tuyển theo ngành/chương trình tuyển sinh

✓ Tổ hợp xét tuyển: Mỗi ngành/chương trình xét tuyển 03 tổ hợp theo định nghĩa của ĐHBK

✓ Không có chêch lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển

✓ Thí sinh được đăng ký không giới hạn NV

✓ Điểm trúng tuyển theo từng ngành/chương trình

✓ Không sử dụng tiêu chí phụ trong xét tuyển

✓ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dự kiến: 20 điểm (quy đổi) bao gồm điểm ưu tiên

✓ Thí sinh đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT theo lịch trình chung



PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN CỦA ĐH KTQD
TRÊN HỆ THỐNG BỘ GD&ĐT

TT
Mã 

Trường
Tên trường

Mã phương 

thức XT

Tên phương thức xét tuyển 

trên hệ thống của Bộ 

GD&ĐT

Mô tả chi tiết Mã tổ hợp Tên tổ hợp

1 KHA
Trường ĐH 

KTQD
301

Xét tuyển thẳng (Theo Điều 8 
của QC)

Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ 
GD&ĐT

NEU
Tổ hợp xét tuyển 
theo định nghĩa 
của ĐH KTQD

2 KHA
Trường ĐH 

KTQD
501

Xét tuyển kết hợp không sử 

dụng kết quả thi TN THPT -

Đối tượng 1,2,3

Xét tuyển sớm - xét tuyển kết hợp 

không sử dụng kết quả thi TN THPT 

(XTKH đối tượng 1,2,3 theo Đề án 

tuyển sinh của Trường ĐH KTQD)

NEU
TH xét tuyển theo 
định nghĩa của ĐH 
KTQD

3 KHA
Trường ĐH 

KTQD
502

Xét tuyển kết hợp có sử 

dụng kết quả thi TN THPT -

Đối tượng 4,5,6

Xét tuyển kết hợp có sử dụng kết quả 

thi TN THPT (XTKH đối tượng 4,5,6 

theo Đề án tuyển sinh của Trường ĐH 

KTQD)

NEU
TH xét tuyển theo 
định nghĩa của ĐH 
KTQD

4 KHA
Trường ĐH 

KTQD
100

Xét kết quả thi tốt nghiệp 
THPT/THPT QG

Xét tuyển dựa thuần túy vào kết quả thi 
TN THPT năm 2022
(Tổ hợp: A00; A01; B00; C03; C04; D01; 
D07; D09; D10)

Mỗi ngành xét 04 tổ
hợp - theo Đề án
tuyển sinh

Ví dụ: Toán, ngữ
văn, tiếng Anh

5 KHA
Trường ĐH 

KTQD
402

Sử dụng kết quả đánh giá 

năng lực (do đơn vị khác tổ 

chức) để xét tuyển

Xét tuyển dựa vào kết quả bài thi 

đánh giá tư duy của Trường ĐHBK 

Hà Nội năm 2022 (Tổ hợp: K00; K01; 

K02)

K00,K01,K02
Tổ hợp xét tuyển
theo định nghĩa
của ĐHBK HN



PHẦN 2: LỊCH TRÌNH TUYỂN SINH NĂM 2022
PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỆ THỐNG CỦA TRƯỜNG HỆ THỐNG CỦA BỘ GD&ĐT GHI CHÚ

Phương thức 1: Xét tuyển

thẳng

- Thông báo số: 1111/TB-ĐHKTQD ngày 20/6/2022

- Nộp hồ sơ trực tuyến

+ Từ 0h, 26/6-24h,15/7

+ https://xtkh.neu.edu.vn

- Trường xét tuyển và thông báo kết quả trên Website 

của Trường trước 17h00, ngày 20/7/2022

- Trường cập nhật danh sách đủ điều kiện

trúng tuyển lên hệ thống của Bộ GD&ĐT 

trước 17h, ngày 21/7/2022

- Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển xác nhận

nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ

GD&ĐT từ 22/7/2022 – 20/8/2022

- Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, đã 

xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ 

thống của Bộ GD&ĐT nhập học từ 

22/7/2022 – 20/8/2022 (theo thông 

báo của Trường, hình thức trực tuyến).

- Thí sinh nộp lệ phí cho Trường

(100.000đ/thí sinh)

Phương thức 2: Xét tuyển kết 

hợp – đối tượng 123 – xét 

tuyển sớm – không sử dụng 

kết quả thi TN THPT năm 

2022

- Thông báo số: 1088/TB-ĐHKTQD ngày 16/6/2022

- Nộp hồ sơ trực tuyến

+ Từ 0h, 26/6-24h,15/7

+ https://xtkh.neu.edu.vn

- Trường xét tuyển và thông báo kết quả trên Website 

của Trường trước 17h00, ngày 20/7/2022

- Trường cập nhật danh sách đủ điều kiện

trúng tuyển lên hệ thống của Bộ GD&ĐT 

trước 17h, ngày 21/7/2022

- Thí sinh phải đăng ký nguyện vọng theo

hình thức trực tuyến trên hệ thống của Bộ

GD&ĐT từ 22/7/2022 – 20/8/2022

- Thí sinh không đăng ký nguyện vọng 

trên hệ thống của Bộ GD&ĐT sẽ không 

nằm trong danh sách trúng tuyển kể cả 

đã nằm trong danh sách đủ điều kiện 

trúng tuyển của Trường

- Thí sinh nộp lệ phí cho Trường

(100.000đ/thí sinh)

Phương thức 2: Xét tuyển kết 

hợp – đối tượng 456 – xét 

tuyển kết hợp với kết quả TN 

THPT năm 2022

- Thông báo số: 1088/TB-ĐHKTQD ngày 16/6/2022

- Nộp hồ sơ trực tuyến

+ Từ 0h, 26/6-24h,15/7

+ https://xtkh.neu.edu.vn

- Trường xét tuyển và thông báo kết quả trước 17h00, 

ngày 31/7/2022

- Thí sinh phải đăng ký nguyện vọng theo

hình thức trực tuyến trên hệ thống của Bộ

GD&ĐT từ 22/7/2022 – 20/8/2022 

- Lịch trình chung của Bộ GD&ĐT

Phương thức 3: xét tuyển 

theo kết quả thi TN THPT 

năm 2022

Đề án tuyển sinh của Trường ban hành theo Quyết 

định số 1188/QĐ-ĐHKQTD ngày 15/6/2022 của 

Hiệu trưởng

- Thí sinh phải đăng ký nguyện vọng theo

hình thức trực tuyến trên hệ thống của Bộ

GD&ĐT từ 22/7/2022 – 20/8/2022

- Lịch trình chung của Bộ GD&ĐT

Thí sinh nộp lệ phí theo quy định của

Bộ GD&ĐT (theo nguyện vọng đăng ký

trên hệ thống)

Phương thức 4: xét tuyển 

theo kết quả bài thi ĐGTD 

ĐHBK HN năm 2022

Đề án tuyển sinh của Trường ban hành theo Quyết 

định số 1188/QĐ-ĐHKQTD ngày 15/6/2022 của 

Hiệu trưởng

https://xtkh.neu.edu.vn/
https://xtkh.neu.edu.vn/
https://xtkh.neu.edu.vn/


KÊNH THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐỐI VỚI THÍ SINH

Kênh của Bộ GD&ĐT

• Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

• Kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

• Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

• Website: https://moet.gov.vn/ (mục Văn bản)

• Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Kênh của Trường ĐH KTQD

• Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 của Trường 

• Thông báo về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2022 của Trường

• Thông báo về xét tuyển kết hợp năm 2022 của Trường

• Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của Trường

• Website:  https://neu.edu.vn/ (mục Tuyển sinh)

• Website:  https://daotao.neu.edu.vn/ (mục Tuyển sinh)

• Cổng thông tin ĐKXT kết hợp, xét tuyển thẳng, UTXT: https://xtkh.neu.edu.vn


