
e) Phương thức 05: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển 

sinh của Bộ GDĐT (TT) 

Các đối tượng xét tuyển thẳng được quy định tại Quy chế tuyển sinh hệ chính 

quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

TT Môn thi đoạt giải Ngành được tuyển thẳng 

1 
Toán, Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ 

Văn, Lịch sử, Địa lí 

Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kinh 

tế vận tải, Quản lý hoạt động bay 

2 
Toán, Vật lí, Tiếng Anh, Ngữ Văn, Lịch 

sử, Địa lí 
Ngôn ngữ Anh 

3 

Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học, Tiếng 

Anh 

Hoặc: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba 

trong các cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp 

quốc gia (không giới hạn lĩnh vực) 

Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ 

thuật điện tử - viễn thông, Công nghệ kỹ 

thuật  điều khiển và tự động hóa, Công 

nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ 

thuật hàng không 

Các trường hợp ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành và các trường 

hợp đặc biệt khác sẽ do Hội đồng tuyển sinh quyết định. 

Quy tắc xét tuyển: 

− Thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển theo nhiều phương thức khác nhau, mỗi 

phương thức được quyền đăng ký nhiều nguyện vọng nhưng chỉ trúng tuyển một 

nguyện vọng cao nhất trong danh sách nguyện vọng đã đăng ký và theo một 

phương thức duy nhất. 

− Phương thức 01, 02, 03 sẽ được xét tuyển cùng lúc, vì vậy trong trường hợp thí 

sinh đăng ký nhiều phương thức cùng lúc Học viện sẽ xét theo thứ tự: phương 

thức 01 → phương thức 02 → phương thức 03. Nếu thí sinh đã trúng tuyển vào 

bất kì nguyện vọng nào ở phương thức 01 thì sẽ không xét đến các phương thức 

còn lại nữa. Nếu thí sinh đã trúng tuyển ở phương thức 02 thì sẽ không xét phương 

thức 03. 

− Phương thức 01, 02, 03 được gọi là các phương thức xét tuyển sớm vì diễn ra 

trước kì thi tốt nghiệp THPT, vì vậy thí sinh chỉ được công nhận “đã đạt mức 

điểm trúng tuyển” chứ không được công nhận trúng tuyển, không có giấy báo 

trúng tuyển.  

− Sau khi có kết quả đạt điều kiện trúng tuyển của các phương thức xét tuyển sớm, 

thí sinh tiếp tục đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng trên Hệ thống của Bộ GDĐT 

(bao gồm cả các ngành đã đạt điểm trúng tuyển và các ngành đăng ký xét điểm 



thi THPT) để được xử lý chung theo quy trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ 

đó mới có kết quả trúng tuyển cuối cùng.  


