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Mã 
ĐKXT 

Chỉ 
tiêu  
dự 
kiến 

Đối tượng xét tuyển Nguyên tắc xét 
tuyển 

(1) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 
Quản trị 
kinh 
doanh 

7340101 5 

1. Thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 
2. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc tế 
do Bộ GDĐT cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
3. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh 
học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 
gia do Bộ GDĐT tổ chức; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
4. Thí sinh thuộc các đối tượng còn lại Hội đồng tuyển sinh Nhà Trường 
sẽ xem xét, quyết định xét tuyển vào học ngành đăng ký xét tuyển căn 
cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo 
(trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ 
sung kiến thức trước khi vào học chính thức), bao gồm: 
- Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật 
của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một 
số ngành do cơ sở đào tạo quy định nhưng không có khả năng dự tuyển 
theo phương thức tuyển sinh bình thường; 
- 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 

Mỗi thí sinh 
trúng tuyển 01 
nguyện vọng sẽ 
không được xét 
tuyển các 
nguyện vọng 
tiếp theo. Xét 
theo thứ tự giải 
từ cao xuống 
thấp cho đến đủ 
chỉ tiêu và ưu 
tiên từ nguyện 
vọng 1 cho đến 
hết. Trường hợp 
có nhiều thí 
sinh đồng hạng 
vượt quá chỉ 
tiêu tuyển thẳng 
sẽ xét đến tiêu 
chí phụ. Tổng 
chỉ tiêu xét 
tuyển thẳng và 
ưu tiên xét 
tuyển nằm 



phủ; 
- Thí sinh là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực 
Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

trong chỉ tiêu 
chung của từng 
ngành được 
công bố trong 
Đề án tuyển 
sinh năm 2023 
của Nhà trường. 
Đối tượng được 
xét tuyển thẳng 
hoặc được ưu 
tiên xét tuyển 
phải đáp ứng 
các yêu cầu tại 
Quy chế tuyển 
sinh đại học, 
tuyển sinh cao 
đẳng ngành 
Giáo dục Mầm 
non hiện hành. 

2 Marketing 7340115 5 

1. Thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 
2. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc tế 
do Bộ GDĐT cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
3. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh 
học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 
gia do Bộ GDĐT tổ chức; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
4. Thí sinh thuộc các đối tượng còn lại Hội đồng tuyển sinh Nhà Trường 
sẽ xem xét, quyết định xét tuyển vào học ngành đăng ký xét tuyển căn 
cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo 
(trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ 
sung kiến thức trước khi vào học chính thức), bao gồm: 
- Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật 
của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một 
số ngành do cơ sở đào tạo quy định nhưng không có khả năng dự tuyển 
theo phương thức tuyển sinh bình thường; 
- 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 là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực 
Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 



3 
Kinh 
doanh 
quốc tế 

7340120 5 

1. Thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 
2. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc tế 
do Bộ GDĐT cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
3. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh 
học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 
gia do Bộ GDĐT tổ chức; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
4. Thí sinh thuộc các đối tượng còn lại Hội đồng tuyển sinh Nhà Trường 
sẽ xem xét, quyết định xét tuyển vào học ngành đăng ký xét tuyển căn 
cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo 
(trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ 
sung kiến thức trước khi vào học chính thức), bao gồm: 
- Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật 
của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một 
số ngành do cơ sở đào tạo quy định nhưng không có khả năng dự tuyển 
theo phương thức tuyển sinh bình thường; 
- 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 là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực 
Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 



4 

Kinh 
doanh 
thương 
mại 

7340121 5 

1. Thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 
2. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc tế 
do Bộ GDĐT cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
3. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh 
học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 
gia do Bộ GDĐT tổ chức; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
4. Thí sinh thuộc các đối tượng còn lại Hội đồng tuyển sinh Nhà Trường 
sẽ xem xét, quyết định xét tuyển vào học ngành đăng ký xét tuyển căn 
cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo 
(trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ 
sung kiến thức trước khi vào học chính thức), bao gồm: 
- Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật 
của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một 
số ngành do cơ sở đào tạo quy định nhưng không có khả năng dự tuyển 
theo phương thức tuyển sinh bình thường; 
- 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 là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực 
Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 



5 
Thương 
mại điện 
tử 

7340122 5 

1. Thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 
2. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc tế 
do Bộ GDĐT cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
3. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh 
học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 
gia do Bộ GDĐT tổ chức; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
4. Thí sinh thuộc các đối tượng còn lại Hội đồng tuyển sinh Nhà Trường 
sẽ xem xét, quyết định xét tuyển vào học ngành đăng ký xét tuyển căn 
cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo 
(trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ 
sung kiến thức trước khi vào học chính thức), bao gồm: 
- Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật 
của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một 
số ngành do cơ sở đào tạo quy định nhưng không có khả năng dự tuyển 
theo phương thức tuyển sinh bình thường; 
- 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 là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực 
Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 



6 
Tài chính 
- Ngân 
hàng 

7340201 5 

1. Thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 
2. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc tế 
do Bộ GDĐT cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
3. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh 
học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 
gia do Bộ GDĐT tổ chức; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
4. Thí sinh thuộc các đối tượng còn lại Hội đồng tuyển sinh Nhà Trường 
sẽ xem xét, quyết định xét tuyển vào học ngành đăng ký xét tuyển căn 
cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo 
(trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ 
sung kiến thức trước khi vào học chính thức), bao gồm: 
- Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật 
của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một 
số ngành do cơ sở đào tạo quy định nhưng không có khả năng dự tuyển 
theo phương thức tuyển sinh bình thường; 
- 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 là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực 
Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 



7 Kế toán 7340301 5 

1. Thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 
2. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc tế 
do Bộ GDĐT cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
3. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh 
học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 
gia do Bộ GDĐT tổ chức; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
4. Thí sinh thuộc các đối tượng còn lại Hội đồng tuyển sinh Nhà Trường 
sẽ xem xét, quyết định xét tuyển vào học ngành đăng ký xét tuyển căn 
cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo 
(trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ 
sung kiến thức trước khi vào học chính thức), bao gồm: 
- Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật 
của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một 
số ngành do cơ sở đào tạo quy định nhưng không có khả năng dự tuyển 
theo phương thức tuyển sinh bình thường; 
- 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 là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực 
Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 



8 Kiểm 
toán 7340302 5 

1. Thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 
2. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc tế 
do Bộ GDĐT cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
3. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh 
học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 
gia do Bộ GDĐT tổ chức; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
4. Thí sinh thuộc các đối tượng còn lại Hội đồng tuyển sinh Nhà Trường 
sẽ xem xét, quyết định xét tuyển vào học ngành đăng ký xét tuyển căn 
cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo 
(trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ 
sung kiến thức trước khi vào học chính thức), bao gồm: 
- Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật 
của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một 
số ngành do cơ sở đào tạo quy định nhưng không có khả năng dự tuyển 
theo phương thức tuyển sinh bình thường; 
- 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 là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực 
Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 



9 Quản trị 
nhân lực 7340404 5 

1. Thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 
2. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc tế 
do Bộ GDĐT cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
3. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh 
học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 
gia do Bộ GDĐT tổ chức; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
4. Thí sinh thuộc các đối tượng còn lại Hội đồng tuyển sinh Nhà Trường 
sẽ xem xét, quyết định xét tuyển vào học ngành đăng ký xét tuyển căn 
cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo 
(trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ 
sung kiến thức trước khi vào học chính thức), bao gồm: 
- Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật 
của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một 
số ngành do cơ sở đào tạo quy định nhưng không có khả năng dự tuyển 
theo phương thức tuyển sinh bình thường; 
- 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 là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực 
Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 



10 
Hệ thống 
thông tin 
quản lý 

7340405 5 

1. Thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 
2. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc tế 
do Bộ GDĐT cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
3. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh 
học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 
gia do Bộ GDĐT tổ chức; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
4. Thí sinh thuộc các đối tượng còn lại Hội đồng tuyển sinh Nhà Trường 
sẽ xem xét, quyết định xét tuyển vào học ngành đăng ký xét tuyển căn 
cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo 
(trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ 
sung kiến thức trước khi vào học chính thức), bao gồm: 
- Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật 
của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một 
số ngành do cơ sở đào tạo quy định nhưng không có khả năng dự tuyển 
theo phương thức tuyển sinh bình thường; 
- 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 là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực 
Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 



11 

Khoa học 
dữ liệu và 
Phân tích 
kinh 
doanh 

7340420 5 

1. Thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 
2. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc tế 
do Bộ GDĐT cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
3. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh 
học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 
gia do Bộ GDĐT tổ chức; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
4. Thí sinh thuộc các đối tượng còn lại Hội đồng tuyển sinh Nhà Trường 
sẽ xem xét, quyết định xét tuyển vào học ngành đăng ký xét tuyển căn 
cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo 
(trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ 
sung kiến thức trước khi vào học chính thức), bao gồm: 
- Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật 
của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một 
số ngành do cơ sở đào tạo quy định nhưng không có khả năng dự tuyển 
theo phương thức tuyển sinh bình thường; 
- 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 là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực 
Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 



12 Luật 7380101 5 

1. Thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 
2. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc tế 
do Bộ GDĐT cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
3. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh 
học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 
gia do Bộ GDĐT tổ chức; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
4. Thí sinh thuộc các đối tượng còn lại Hội đồng tuyển sinh Nhà Trường 
sẽ xem xét, quyết định xét tuyển vào học ngành đăng ký xét tuyển căn 
cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo 
(trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ 
sung kiến thức trước khi vào học chính thức), bao gồm: 
- Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật 
của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một 
số ngành do cơ sở đào tạo quy định nhưng không có khả năng dự tuyển 
theo phương thức tuyển sinh bình thường; 
- 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 là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực 
Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 



13 Luật kinh 
tế 7380107 5 

1. Thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 
2. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc tế 
do Bộ GDĐT cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
3. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh 
học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 
gia do Bộ GDĐT tổ chức; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
4. Thí sinh thuộc các đối tượng còn lại Hội đồng tuyển sinh Nhà Trường 
sẽ xem xét, quyết định xét tuyển vào học ngành đăng ký xét tuyển căn 
cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo 
(trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ 
sung kiến thức trước khi vào học chính thức), bao gồm: 
- Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật 
của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một 
số ngành do cơ sở đào tạo quy định nhưng không có khả năng dự tuyển 
theo phương thức tuyển sinh bình thường; 
- 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 là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực 
Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 



14 Kinh tế 7310101 5 

1. Thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 
2. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc tế 
do Bộ GDĐT cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
3. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh 
học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 
gia do Bộ GDĐT tổ chức; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
4. Thí sinh thuộc các đối tượng còn lại Hội đồng tuyển sinh Nhà Trường 
sẽ xem xét, quyết định xét tuyển vào học ngành đăng ký xét tuyển căn 
cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo 
(trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ 
sung kiến thức trước khi vào học chính thức), bao gồm: 
- Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật 
của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một 
số ngành do cơ sở đào tạo quy định nhưng không có khả năng dự tuyển 
theo phương thức tuyển sinh bình thường; 
- 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 là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực 
Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 



15 Quản lý 
nhà nước 7310205 5 

1. Thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 
2. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc tế 
do Bộ GDĐT cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
3. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh 
học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 
gia do Bộ GDĐT tổ chức; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
4. Thí sinh thuộc các đối tượng còn lại Hội đồng tuyển sinh Nhà Trường 
sẽ xem xét, quyết định xét tuyển vào học ngành đăng ký xét tuyển căn 
cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo 
(trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ 
sung kiến thức trước khi vào học chính thức), bao gồm: 
- Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật 
của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một 
số ngành do cơ sở đào tạo quy định nhưng không có khả năng dự tuyển 
theo phương thức tuyển sinh bình thường; 
- 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 là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực 
Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 



16 Thống kê 
kinh tế 7310107 5 

1. Thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 
2. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc tế 
do Bộ GDĐT cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
3. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh 
học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 
gia do Bộ GDĐT tổ chức; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
4. Thí sinh thuộc các đối tượng còn lại Hội đồng tuyển sinh Nhà Trường 
sẽ xem xét, quyết định xét tuyển vào học ngành đăng ký xét tuyển căn 
cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo 
(trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ 
sung kiến thức trước khi vào học chính thức), bao gồm: 
- Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật 
của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một 
số ngành do cơ sở đào tạo quy định nhưng không có khả năng dự tuyển 
theo phương thức tuyển sinh bình thường; 
- 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 là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực 
Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 



17 

Quản trị 
dịch vụ 
du lịch và 
lữ hành 

7810103 5 

1. Thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 
2. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc tế 
do Bộ GDĐT cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
3. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh 
học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 
gia do Bộ GDĐT tổ chức; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
4. Thí sinh thuộc các đối tượng còn lại Hội đồng tuyển sinh Nhà Trường 
sẽ xem xét, quyết định xét tuyển vào học ngành đăng ký xét tuyển căn 
cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo 
(trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ 
sung kiến thức trước khi vào học chính thức), bao gồm: 
- Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật 
của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một 
số ngành do cơ sở đào tạo quy định nhưng không có khả năng dự tuyển 
theo phương thức tuyển sinh bình thường; 
- 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 là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực 
Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 



18 Quản trị 
khách sạn 7810201 5 

1. Thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 
2. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc tế 
do Bộ GDĐT cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
3. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh 
học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 
gia do Bộ GDĐT tổ chức; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
4. Thí sinh thuộc các đối tượng còn lại Hội đồng tuyển sinh Nhà Trường 
sẽ xem xét, quyết định xét tuyển vào học ngành đăng ký xét tuyển căn 
cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo 
(trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ 
sung kiến thức trước khi vào học chính thức), bao gồm: 
- Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật 
của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một 
số ngành do cơ sở đào tạo quy định nhưng không có khả năng dự tuyển 
theo phương thức tuyển sinh bình thường; 
- 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 là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực 
Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 



19 
Công 
nghệ tài 
chính 

7340205 5 

1. Thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 
2. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc tế 
do Bộ GDĐT cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
3. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh 
học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 
gia do Bộ GDĐT tổ chức; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 
thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT năm 2023. 
4. Thí sinh thuộc các đối tượng còn lại Hội đồng tuyển sinh Nhà Trường 
sẽ xem xét, quyết định xét tuyển vào học ngành đăng ký xét tuyển căn 
cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo 
(trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ 
sung kiến thức trước khi vào học chính thức), bao gồm: 
- Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật 
của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một 
số ngành do cơ sở đào tạo quy định nhưng không có khả năng dự tuyển 
theo phương thức tuyển sinh bình thường; 
- 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 là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực 
Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

 


