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NĂM 2022, ĐHQGHN TIẾP TỤC SỬ DỤNG KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT ĐỂ XÉT TUYỂN 
ĐẠI HỌC. ĐỒNG THỜI, MỞ RỘNG QUY MÔ TỔ CHỨC KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH 
THPT (HSA) VÀ DÀNH ÍT NHẤT 20% CHỈ TIÊU CHO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NÀY ĐỐI VỚI 
CÁC NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG, CHẤT LƯỢNG CAO CÓ ĐIỂM TUYỂN SINH 
CAO TRÊN 26 ĐIỂM. ĐẶC BIỆT, TRONG NĂM HỌC TỚI, ĐHQGHN SẼ TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM 
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN CỦA 18 NGÀNH KHOA HỌC CƠ BẢN.

BẢN TIN ĐHQGHN ĐÃ CÓ CUỘC TRAO ĐỔI VỚI GS.TSKH NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC - TRƯỞNG BAN 
ĐÀO TẠO, PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TUYỂN SINH VỀ NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG TUYỂN 
SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 CỦA ĐHQGHN.

- Thưa GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, xin ông cho biết 
một vài nét cơ bản về phương án tuyển sinh năm 
2022 của ĐHQGHN?

Về cơ bản, các phương thức tuyển sinh của ĐHQGHN 
vẫn được giữ ổn định như năm 2021 trên nguyên tắc 
đảm bảo chất lượng đầu vào và chúng tôi luôn xác định 
đây là tiêu chí hàng đầu của ĐHQGHN.

Đồng thời, nhằm thu hút được nhiều thí sinh giỏi, nâng 
cao chất lượng đầu vào, tăng cường hội nhập quốc tế, 
ĐHQGHN sẽ mở rộng tỷ lệ xét tuyển theo kết quả bài thi 
đánh giá năng lực (ĐGNL), mở rộng quy mô tổ chức các 
kỳ thi ĐGNL của ĐHQGHN - dành nhiều hơn chỉ tiêu cho 
phương thức này để xét tuyển đại học trong năm 2022.

Dự kiến, năm 2022, ĐHQGHN có 13.150 chỉ tiêu tuyển 
sinh cho 143 ngành/chương trình đào tạo, trong đó có 
08 ngành mới đáp ứng xu thế của thị trường nhân lực 
sẽ bắt đầu tổ chức tuyển sinh và đào tạo.

Các phương thức xét tuyển tương tự năm 2021, bao 
gồm: (1) Xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, Quy định đặc thù trong đào tạo bậc THPT 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 

NHIỀU CHÍNH SÁCH HẤP DẪN 
TẠO ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN
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chuyên của ĐHQGHN và Hướng dẫn 
tuyển sinh đại học chính quy năm 
2022 của ĐHQGHN; (2) Xét tuyển thí 
sinh có kết quả kỳ thi THPT năm 2022 
đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu 
vào do ĐHQGHN quy định; (3) Xét tuyển 
thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL 
do ĐHQGHN tổ chức năm 2022 đạt tối 
thiểu 80/150 điểm trở lên (đối với một 
số ngành khối sức khỏe: Y khoa, Răng 
– Hàm – Mặt, Dược học, ngưỡng đảm 
bảo chất lượng đạt tối thiểu 100 điểm) 
và năm 2022 ĐHQGHN tăng, dành tối 
thiểu 20% chỉ tiêu cho phương thức 
này; (4) Xét tuyển theo các phương 
thức khác: (i) Thí sinh có chứng chỉ 
quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo thí 
Đại học Cambridge, Anh, (ii) Thí sinh 
có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT 
đạt điểm từ 1100/1600 trở lên với mã 
đăng ký của ĐHQGHN là 7853-Vietnam 
National University-Hanoi, (iii) Thí sinh 
có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT 
(American College Testing) đạt điểm từ 
22/36, (iv) Xét tuyển kết hợp: Thí sinh 
có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở 
lên hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc 
tế khác và đáp ứng một trong các điều 
kiện về điểm trung bình chung học tập, 
tổng điểm 02 môn thi tốt nghiệp THPT 
trong tổ hợp xét tuyển tương ứng được 
quy định cụ thể tại Đề án tuyển sinh 
của ĐHQGHN và các đơn vị đào tạo.

Điểm tôi muốn nhấn mạnh là việc xét 
tuyển đối với các chương trình đào 
tạo chất lượng cao hầu hết sử dụng tổ 
hợp xét tuyển có môn Ngoại ngữ. Đối 
với số ít tổ hợp không có môn Ngoại 
ngữ thì Ngoại ngữ sẽ là môn điều kiện 
(thí sinh phải đạt điểm ngoại ngữ tối 
thiểu từ 6.0 trở lên hoặc kết quả học 
tập từng kỳ môn Ngoại ngữ bậc THPT 
đạt tối thiểu 7.0 điểm hoặc các chứng 
chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương 
có trong danh mục quy định của 
ĐHQGHN) nhằm đảm bảo năng lực 
ngoại ngữ cần thiết để thí sinh có thể 
theo học các chương trình này và đáp 
ứng vị trí việc làm trình độ quốc tế sau 
khi tốt nghiệp.

Bên cạnh việc thực hiện tốt 
công tác tuyển sinh trong nước, 
ĐHQGHN tiếp tục đẩy mạnh các 
hoạt động trao đổi sinh viên 
quốc tế, thu hút các thí sinh là 
người nước ngoài theo học các 
CTĐT dạy bằng tiếng Anh tại 
các Trường thành viên/Khoa 
trực thuộc.

- Xin ông thông tin rõ hơn về 
các chương trình đào tạo mới 
của ĐHQGHN sẽ tổ chức tuyển 
sinh trong năm nay?

Với vị thế là trung tâm đào tạo 
đại học, nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao tri thức đa ngành, 
đa lĩnh vực, ĐHQGHN luôn khảo 
sát nhu cầu nhân lực của thị 
trường lao động để có thể xây 
dựng các chương trình đào tạo 
đáp ứng yêu cầu khắt khe của 
thị trường lao động 4.0. Năm 
nay, chúng tôi xây dựng 08 
chương trình đào tạo mới nhằm 
đảm bảo nguồn nhân lực chất 
lượng cao, đó là: ngành Trí  tuệ 
nhân tạo của Trường ĐH Công 
nghệ; ngành Kỹ sư Nông nghiệp 
thông minh và bền vững, Kỹ sư 
Kỹ thuật xây dựng của Trường 
ĐH Việt Nhật; ngành Quản lý 
giải trí và sự kiện, Quản trị đô 

thị thông minh và bền vững của 
Khoa Các khoa học liên ngành; 
đặc biệt, Trường Quốc tế mở 03 
chương trình đào tạo cử nhân 
kết hợp thạc sĩ: ngành Công 
nghệ thông tin ứng dụng, Kỹ 
thuật hệ thống công nghiệp và 
Logistic, Công nghệ tài chính và 
Kinh doanh số.

- Đây là lần đầu tiên ĐHQGHN 
mở chương trình đào tạo cử 
nhân kết hợp thạc sĩ. Ông có 
thể nói rõ hơn về tính ưu việt 
của các chương trình đào tạo 
này?

Mô hình đào tạo cử nhân kết 
hợp thạc sĩ là mô hình đào tạo 
mới, lần đầu tiên được triển khai 
tại ĐHQGHN. Theo đó, sinh viên 
có cơ hội đăng ký học thẳng lên 
bậc thạc sĩ và tích lũy các tín 
chỉ của bậc thạc sĩ ngay từ năm 
cuối cùng của chương trình đại 
học. Điểm ưu việt đầu tiên của 
mô hình này là các bạn sinh 
viên có thể rút ngắn thời gian 
đào tạo. Cụ thể, thời gian đào 
tạo bậc đại học là 4 năm và thời 
gian đào tạo kết hợp là 5 năm, 
thay vì 6 năm như mô hình đào 
tạo riêng biệt hiện nay.

Thứ hai, sinh viên các chương 
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trình đào tạo này được học các học 
phần bằng tiếng Anh ngay từ khối 
kiến thức nhóm ngành và ngành, 
khi hết năm thứ 2, sinh viên phải 
đạt trình độ tiếng Anh B2, tương 
đương với bậc 4 trong khung năng 
lực 6 bậc của Việt Nam. Bên cạnh 
đó, các học phần có sự tham gia 
của các doanh nghiệp từ khâu xây 
dựng chương trình đến tổ chức đào 
tạo nên sinh viên có trải nghiệm 
thực tiễn tốt, khả năng đáp ứng tốt 
với công việc.

- Vậy còn các phương thức xét 
tuyển khác thì sao, thưa ông?

Năm 2022, ĐHQGHN tiếp tục ổn 
định phương thức xét tuyển tương 
tự năm 2021 trên cơ sở điều chỉnh 
một số quy định, chính sách về 
xét tuyển thẳng cho phù hợp với 
chính sách tuyển sinh chung của 
Bộ GD&ĐT và đảm bảo tuyển được 
những thí sinh có chất lượng theo 
học tại ĐHQGHN.

ĐHQGHN xét tuyển thẳng, ưu tiên 
xét tuyển và xét tuyển dựa trên kết 
quả thi tốt nghiệp THPT theo quy 

định chung của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, xét tuyển thẳng các 
thí sinh có kết quả trong kỳ thi 
chuẩn hóa SAT, ACT, A-Level, 
thí sinh có chứng chỉ ngoại 
ngữ quốc tế (IELTS hoặc tương 
đương) đạt ngưỡng đảm bảo 
chất lượng đầu vào.

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT 
và có chứng chỉ tiếng Anh quốc 
tế (IELTS, TOEFL) hoặc một số 
chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế 
khác (thuộc danh mục của 
ĐHQGHN), kết hợp với điểm 2 
môn thi trong tổ hợp xét tuyển 
của ngành/CTĐT (trong đó bắt 
buộc phải có môn Toán hoặc 
Ngữ văn). Thí sinh là người nước 
ngoài hoặc người Việt Nam học 
tập THPT tại nước ngoài xét 
tuyển theo quy định riêng của 
ĐHQGHN về xét tuyển người 
nước ngoài vào học tại ĐHQGHN, 
du học sinh về nước học tập do 
ảnh hưởng của dịch bệnh.

Ngoài ra, ĐHQGHN mở rộng đối 
tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên 
xét tuyển đối với thí sinh đạt 

giải trong kỳ thi Olympic của 
ĐHQGHN, thí sinh đạt giải học 
sinh giỏi cấp Tỉnh/TP, thí sinh 
thuộc các trường THPT Chuyên 
trong cả nước có kết quả học 
tập đạt loại giỏi và kết quả thi 
tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng 
đảm bảo chất lượng đầu vào 
của ngành/nhóm ngành/CTĐT.

- Việc xác nhận nhập học ở 
ĐHQGHN năm nay sẽ như thế 
nào, thưa GS? 

Năm nay, ĐHQGHN tiếp tục tổ 
chức cho thí sinh Xác nhận nhập 
học trực tuyến, việc này hỗ trợ 
tối ưu cho thí sinh, giúp hạn chế 
việc đi lại và tránh được tình 
trạng thất lạc hồ sơ của thí sinh 
khi gửi qua bưu điện.

Thông tin chi tiết về tuyển sinh 
đại học chính quy năm 2022 
của ĐHQGHN được công bố trên 
website của ĐHQGHN và trang 
thông tin điện tử của các đơn vị 
đào tạo thành viên/trực thuộc 
ĐHQGHN.

- Năm nay Bộ Giáo dục và Đào 
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tạo có nhiều điểm mới trong hướng 
dẫn tuyển sinh, GS có thể lưu ý một số 
điểm quan trọng với thí sinh?

Các em lưu ý từ ngày 22/7/2022 đến 
17h00 ngày 20/8/2022, thí sinh đăng 
ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng 
xét tuyển không giới hạn số lần. Việc 
đăng ký nguyện vọng xét tuyển đối với 
các phương thức xét tuyển phải thực 
hiện theo hình thức trực tuyến trên Hệ 
thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc 
gia. Thí sinh sử dụng tài khoản đã được 
cấp để xử lý thông tin (nhập, sửa, xem) 
thông tin của thí sinh trên Hệ thống. 
Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký 
xét tuyển vào các ngành, các phương 
thức tuyển sinh ở tất cả các trường được 
xếp thứ tự từ 01 đến hết (nguyện vọng 
01 là nguyện vọng cao nhất); Tất cả các 
nguyện vọng xét tuyển của thí sinh theo 
các phương thức xét tuyển của trường 
được xử lý trên Hệ thống và mỗi thí sinh 
chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất 
trong số các nguyện vọng đã đăng ký và 
đủ điều kiện trúng tuyển.

- Thưa ông, những điểm khác biệt 
trong đào tạo và môi trường học tập ở 
ĐHQGHN có thể kể tới là gì?

Trước hết, ĐHQGHN có truyền thống lâu 
đời nhất cả nước với tiền thân là ĐH Đông 
Dương, đến nay, ĐHQGHN đã có lịch sử 
hơn 100 năm với nhiều cựu sinh viên tiêu 
biểu, đã và đang có đóng góp trong quá 
trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Đặc 
biệt, nhiều người trong số họ cũng giữ 
những vị trí chủ chốt, quan trọng trong 
các cơ quan nhà nước, chính quyền và 
các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế mũi 
nhọn của cả nước.

Một điểm đặc sắc nữa trong đào tạo của 
ĐHQGHN là chương trình đào tạo bằng 
kép. ĐHQGHN là đơn vị đào tạo bằng kép 
cho sinh viên nhiều nhất tại Việt Nam. Tất 
cả sinh viên của ĐHQGHN đều có cơ hội 
học bằng kép tại các khoa, trường như: 
Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Giáo 
dục, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân 
văn, Trường Quốc tế, Khoa Luật… Trong 

cùng một khoảng thời gian học, 
sinh viên có thể nhận được hai 
bằng đại học khi tốt nghiệp và 
cũng có nhiều lợi thế hơn để ứng 
tuyển các vị trí việc làm sau khi 
ra trường. Tuy nhiên, các sinh 
viên cần lưu ý, học bằng kép là 
cơ hội nhưng cũng là một thách 
thức. Việc học bằng kép đòi hỏi 
sinh viên phải tập trung cao độ, 
thật sự nỗ lực, chăm chỉ. Từ đó 
sinh viên sẽ được rèn luyện khả 
năng tư duy nhạy bén, quản 
lý và sắp xếp thời gian sao cho 
hợp lý, làm việc hiệu quả và chịu 
được áp lực. Đó là nền tảng để 
sinh viên rèn luyện và hoàn 
thiện bản thân trước khi bước ra 
cánh cổng trường đại học.

Năm học 2022 -2023, ĐHQGHN 
bắt đầu triển khai thí điểm 
chương trình học bổng cho sinh 
viên các ngành khoa học cơ bản 
thuộc Trường ĐH Khoa học Tự 
nhiên, Trường ĐH Khoa học Xã 
hội và Nhân văn với gói học bổng 
gồm: miễn học phí, miễn phí 
chỗ ở nội trú, ưu tiên tham gia 
nghiên cứu khoa học và chương 

trình ươm tạo nhà khoa học, ưu 
tiên khi xét các học bổng khác 
và hỗ trợ sinh hoạt phí 20 triệu 
đồng/năm học.

Như vậy, ngoài các chính sách 
học bổng khuyến khích học 
bổng từ nguồn ngân sách 
nhà nước và học bổng ngoài 
ngân sách được tài trợ từ 
các tổ chức, cá nhân trong 
và ngoài nước, sinh viên các 
ngành khoa học cơ bản của 
ĐHQGHN có thêm cơ hội hiện 
thực hóa ước mơ của mình 
với ngành học yêu thích với 
chương trình học bổng dành 
riêng này. Đây sẽ là động lực 
để sinh viên các ngành khoa 
học cơ bản nâng cao trình độ, 
trở thành sinh viên, nhà khoa 
học giỏi, tạo nguồn nhân lực 
cho các bậc học cao hơn cũng 
như nguồn nhân lực khoa học 
trong tương lai.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

tiêu điểm


