
1. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 các ngành?  

2. Phương thức xét tuyển? 

3.Thời gian nộp hồ sơ? 

4. Mức học phí? 

5. Cơ hội, tỷ lệ % SV ra trường có việc làm? 

6. Ngưỡng đảm bảo chất lượng theo điểm thi của Học 

viện quy định là bao nhiêu? 

7. Đối tượng nào được nộp HS xét tuyển thẳng HSG? 

Thứ tự ưu tiên xét tuyển như thế nào? 

8. Nguyên tắc xét tuyển dựa vào kết quả HT bậc THPT 

9. Chỉ tiêu chương trình đào tạo chất lượng cao? 

10. Chương trình liên kết nước ngoài của Học viện? 
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 Những điểm lưu ý trong Đề án tuyển sinh 
ĐHCQ năm 2019 của HVTC 

 



1. Chỉ tiêu tuyển sinh (4200) 
(Xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT không quá 50%) 

 

Mã Ngành Tên Ngành Tổ hợp môn CT xét dựa 
vào KQ học 
tập  bậc 

THPT 

CT xét dựa 
vào điểm thi  

THPT 
 

7220201 Ngôn Ngữ Anh D01 100 100 

7310101 Kinh Tế A01, D01 120 120 

7340101 Quản Trị Kinh Doanh A00, A01, D01 120 120 

7340201 Tài Chính Ngân Hàng A00, A01 700 700 

7340201D Tài Chính Ngân Hàng D01 300 300 

7430301 Kế Toán A00, A01 500 500 

7340301D Kế Toán  D01 200 200 

7340405 Hệ thống thông tin QL A00, A01, D01 60 60 

Tổng 2100 2100 



2. Phương thức tuyển sinh 

(1) Xét tuyển thẳng và ưu tiên cộng điểm theo 

quy định của Bộ GD&ĐT. 

(2) Xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết 

quả học tập bậc THPT.  

(3) Xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT Quốc gia 

nă̆m 2019. 
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3. Thời gian nộp hồ sơ 

(1) Xét tuyển thẳng và ưu tiên cộng điểm theo quy định 
của Bộ GD&ĐT: thí sinh gửi về Sở GD&ĐT trước 20/5 

 
(2) Xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học 
tập bậc THPT: Từ 30/05 – 14/06 ; Từ 05/07-17h00’ 07/07 
   (Trực tiếp: HT700; Bưu điện: P110 Ban QLĐT; Website HV) 

(Lệ phí: 100.000 đ, mẫu hồ sơ HV sẽ thông báo trên web) 
 
(3) Xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT Quốc gia nă ̆m 
2019: thí sinh nộp tại điểm thu nhận hồ sơ (VD: Sở GD&ĐT, 
trường THPT,…)  Từ 01/04 – 20/04 
 
 

4 



4. Học phí  

Tạm tính mức chưa tự chủ: 

(1) Chương trình đại trà:  

 Khoảng 10.500.000 đ/sinh viên/năm học 

(2) Chương trình chất lượng cao: 

  Khoảng 43.500.000 đ/sinh viên/năm học 
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5. Tỷ lệ (%) SV có việc làm sau 12 tháng 

-Năm 2017: 97,72 % (CQ50) 

-Năm 2018: 98,36 % (CQ51) 
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6. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 
của Học viện  

- Ngành Ngôn ngữ Anh: Điểm môn chính tiếng Anh x 2 

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: ≥ 17 điểm 

(đã cộng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng) & 
không có môn thi trong tổ hợp xét tuyển ≤ 1 điểm.  

- Thí sinh được đăng ký nhiều ngành của HVTC 
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7. Xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào 
KQHT bậc THPT 

7.1 ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN 
Những thí sinh học ở các trường THPT trên toàn quốc có hạnh kiểm 3 

năm đạt loại tốt, đã tốt nghiệp THPT, có đủ sức khỏe theo quy định hiện 
hành và thuộc các đối tượng sau: 

 
(1) Giải Nhất/Nhì/Ba/Khuyến khích Quốc gia/Quốc tế  

(Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn). 
 

(2)  Học lực giỏi 3 năm trong đó kết quả học tập lớp 12 của 
mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0 
(Riêng thí sinh tốt nghiệp trước năm 2019 phải kèm theo 
điều kiện: IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 55 hoặc SAT 
1050/1600 hoặc 1650/2400 hoặc Giải Nhất/Nhì/Ba cấp tỉnh 
môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn). 
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ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN 

 

(3) Học lực giỏi 2 năm trở lên trong đó có năm lớp 12 
và kèm theo một trong các yêu cầu sau: 

- Giải nhất/nhì/ba cấp tỉnh môn Toán, Tin học, Vật ly ́, 
Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn. 

- Giải nhất/nhì/ba khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh vê ̀ lĩnh 
vực Toán, Tin học, Vật ly ́, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ 
văn. 

- SAT 1050/1600 hoặc 1650/2400 điểm. 

- IELTS 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT 55 điểm. 
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ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN 

Thí sinh được đăng ký ngành Ngôn ngữ Anh hoặc 
ngành Kinh tế nếu thuộc đối tượng sau: 
 

(4) Học lực giỏi năm lớp 12 và kèm theo một trong các 
yêu cầu sau: 

- SAT 1050/1600 hoặc 1650/2400 điểm. 

- IELTS 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT 55 điểm.  

 

(5) Giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn 
Toán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn. 
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7.2 THỨ TỰ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN 

 
Thứ tự ưu tiên 1: Giải Nhất/Nhì/Ba/Khuyến khích Quốc 
gia/Quốc tế  (Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ 
văn). 

Thứ tự ưu tiên 2: Trường chuyên, Lớp chuyên: Toán, Tin 
học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn học lực giỏi 2 năm 
trong đó có năm lớp 12 và kèm theo một trong các yêu cầu 
sau: 

- Giải nhất/nhì/ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán, Tin học, 
Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn. 

- Giải nhất/nhì/ba khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh về lĩnh vực 
Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn. 

- SAT 1050/1600 hoặc 1650/2400 điểm. 

- IELTS 5.5 điểm  hoặc TOEFL iBT 55 điểm. 
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THỨ TỰ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN 

 

Thứ tự ưu tiên 3: Trường chuyên, Lớp chuyên: Toán, Tin 
học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn được đăng ký 
ngành Ngôn ngữ Anh hoặc ngành Kinh tế của Học viện nếu 
đủ 1 trong các điều kiện sau: 

- Học lực giỏi lớp 12 và kèm theo một trong các yêu cầu:  

          + SAT 1050/1600 hoặc 1650/2400 điểm. 

          + IELTS 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT 55 điểm.  

- Giải nhất/nhì/ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán, Vật lý, 
Tiếng Anh, Ngữ văn. 
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THỨ TỰ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN 

 

Thứ tự ưu tiên 4: Trường THPT trên toàn quốc đạt học 
lực giỏi 2 năm trở lên trong đó có năm lớp 12 và kèm theo 
một trong các yêu cầu sau: 

- Giải nhất/nhì/ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán, Tin học, 
Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn. 

- Giải nhất/nhì/ba khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh về lĩnh vực 
Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn. 

- SAT 1050/1600 hoặc 1650/2400 điểm. 

- IELTS 5.5 điểm  hoặc TOEFL iBT 55 điểm. 
 

13 



THỨ TỰ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN 

 

Thứ tự ưu tiên 5: Trường THPT trên toàn quốc được 
đăng ký ngành Ngôn ngữ Anh hoặc ngành Kinh tế của 
Học viện nếu đủ 1 trong các điều kiện sau: 

- Học lực giỏi năm lớp 12 và kèm theo một trong các yêu 
cầu sau: 

       + SAT 1050/1600 hoặc 1650/2400 điểm. 

       + IELTS 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT 55 điểm.  

- Giải nhất/nhì/ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán, Vật lý, 
Tiếng Anh, Ngữ văn. 
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THỨ TỰ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN 

 

Thứ tự ưu tiên 6: Trường THPT chuyên đạt học lực giỏi 
3 năm trong đó kết quả học tập lớp 12 của mỗi môn thuộc 
tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0 (thí sinh học các 
lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ 
văn được ưu tiên xét tuyển trước các lớp khác). 

 

Thứ tự ưu tiên 7: Trường THPT trên toàn quốc đạt học 
lực giỏi 3 năm trong đó kết quả học tập lớp 12 của mỗi 
môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0. 
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8. NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN 

Điểm xét tuyển (ĐXT): 

ĐXT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2  + Điểm môn 3 + ĐƯT (nếu có) 

- Điểm môn 1 = ĐTB  cả năm lớp 12 Môn 1 

- Điểm môn 2 = ĐTB cả năm lớp 12 Môn 2 

- Điểm môn 3 = ĐTB cả năm lớp 12 Môn 3 

(ĐTB: Điểm trung bình, ĐƯT: Điểm ưu tiên đối tượng theo quy 
chế tuyển sinh hiện hành). 

Nguyên tắc: 

- Xét lần lượt từ ƯT1 đến ƯT7, mỗi mức xét dựa vào ĐXT.  

- Tiêu chí phụ: Điểm trung bình môn Toán. 
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9. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO 

Chỉ tiêu: 400 
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10. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT NƯỚC NGOÀI 

 Chương trình (DDP) liên kết đào tạo mỗi bên cấp 
một bằng: 120 chỉ tiêu và tuyển sinh theo đề án riêng. 

  Tài chính - Ngân hàng 

(HVTC & Trường ĐH Greenwich Vương quốc Anh cấp bằng) 

     

Chương trình (Toulon) liên kết đào tạo cử nhân thực 
hành: 180 chỉ tiêu và tuyển sinh theo đề án riêng. 

                Bảo hiểm-Ngân hàng-Tài chính;  

                Kế toán-Kiểm soát-Kiểm toán. 

(Đại học Toulon Cộng hòa Pháp cấp bằng) 
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