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PHỤ LỤC 1.1 

Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT 
(Kèm theo Thông báo số 850/TB-ĐHNN ngày 20 tháng 6 năm 2022  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN) 

 

1. Đối tượng xét tuyển: 

- Thí sinh phải Tốt nghiệp Trung học phổ thông, đạt hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học 

THPT và đáp ứng MỘT trong các tiêu chí sau: 

o Thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua 

toàn quốc; 

o Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Ngoại ngữ 

được xét tuyển thẳng theo ngành phù hợp với môn thi đạt giải (phụ lục 1.5); 

o Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn trong 

các tổ hợp xét tuyển vào Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN (trừ môn Ngoại ngữ) và điểm 

trung bình chung học tập 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) môn Ngoại ngữ đạt từ 7,0 trở 

lên được xét tuyển thẳng theo ngành phù hợp với môn thi đạt giải (phụ lục 1.5); 

o Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia. 

Thời gian đạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng. 

 

2. Nguyên tắc xét tuyển: 

2.1. Nguyên tắc chung 

- Xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần; xét tuyển từ cao xuống 

thấp cho đến hết chỉ tiêu dành cho từng đối tượng. 

- Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển 01 hồ sơ duy nhất, thí sinh nộp từ 02 hồ sơ trở lên 

được coi như không hợp lệ và thí sinh không được xét tuyển. Hồ sơ đăng ký xét tuyển tối đa 

02 nguyện vọng, sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 

là nguyện vọng cao nhất). Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) căn cứ vào nhóm đối tượng và các tiêu 

chí phụ để xét các nguyện vọng của thí sinh. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu 

tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. 

- Thí sinh phải đăng ký các nguyện vọng của tất cả các phương thức xét tuyển trên hệ 

thống của Bộ GD&ĐT (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch 

vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Thí sinh không đăng 

ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT sẽ không được xét tuyển. 

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định, hình thức xác 

nhận do HĐTS đơn vị quy định. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được 

xem như từ chối nhập học và HĐTS được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung. 

 

2.2. Nguyên tắc ưu tiên và các tiêu chí phụ 

- Ưu tiên theo đối tượng: HĐTS căn cứ vào đối tượng để xét tuyển vào tất cả các nguyện 

vọng của thí sinh. Đối tượng 1.1 là đối tượng ưu tiên cao nhất, lần lượt đến đối tượng 1.4. 

- Ưu tiên theo các tiêu chí phụ: 

o Thứ tự giải: Nhất  Nhì  Ba  Khuyến khích; 

o Điểm trung bình chung học tập môn Ngoại ngữ trong 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12). 
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3. Hồ sơ xét tuyển thẳng: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu 1 (có dấu đỏ xác nhận của trường THPT); 

- Bản sao có công chứng của MỘT trong các các giấy tờ sau: chứng nhận Anh hùng lao 

động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Giấy chứng nhận đạt 

giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đạt giải cuộc thi khoa học, kỹ thuật 

cấp quốc gia; 

- Bản sao học bạ 3 năm THPT; 

- Bản gốc giấy chứng nhận học sinh hệ chuyên (áp dụng đối với thí sinh là học sinh hệ 

chuyên thuộc các trường THPT chuyên); 

 

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: 

- Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 22/6/2022 đến hết ngày 12/7/2022 (bao gồm cả thứ Bảy, 

Chủ Nhật, trừ ngày lễ). Các hồ sơ xét tuyển gửi thiếu giấy tờ theo yêu cầu và quá thời hạn trên 

(căn cứ theo dấu bưu điện) được coi như không hợp lệ và không được xét tuyển. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: thí sinh gửi hồ sơ theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Hội 

đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN: Phòng 

Đào tạo - P.107 nhà A1 Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, 

Hà Nội. ĐT: 024 37548137 / 0979292969. 

 

5. Hướng dẫn các bước nộp hồ sơ xét tuyển thẳng: 

- Bước 1: Thí sinh điền đầy đủ thông tin tại link https://ulis.vnu.edu.vn/dkxtulis2022 và 

nhận phiếu đăng ký qua email đã khai báo trong phiếu đăng ký. 

- Bước 2: Thí sinh kiểm tra kỹ tất cả các thông tin đã điền, in phiếu đăng ký, dán ảnh và 

lấy xác nhận của Ban giám hiệu Trường THPT theo yêu cầu (áp dụng cho mẫu 1). 

- Bước 3: Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển bằng hình thức chuyển khoản, không bỏ 

tiền vào hồ sơ hay gửi qua bưu điện. 

Tên tài khoản: Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội 

Số tài khoản: 21510006661118   Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy 

Số tiền: 30.000đ/nguyện vọng - 60.000đ/2 nguyện vọng 

Nội dung chuyển khoản: XT2022 + Tên thí sinh + Số CMND 

Ví dụ: XT2022 Cong 001004123456 

- Bước 4: Thí sinh chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu và gửi về Hội đồng tuyển sinh. 

- Bước 5: Kiểm tra trạng thái hồ sơ tại bài đăng tra cứu trên website https://ulis.vnu.edu.vn 

vào 20h00 các tối thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu (từ ngày 30/6/2022) và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu 

của HĐTS (nếu có). 

- Bước 6: Đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT (qua Cổng thông tin tuyển 

sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng 

dẫn của Bộ GD&ĐT. 

  

https://ulis.vnu.edu.vn/dkxtulis2022
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PHỤ LỤC 1.2 

Xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN 
(Kèm theo Thông báo số 850/TB-ĐHNN ngày 20 tháng 6 năm 2022  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN) 

 

1. Đối tượng xét tuyển: 

- Thí sinh phải Tốt nghiệp Trung học phổ thông, đạt hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT, 

có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT, ĐHQGHN 

và Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN quy định và đáp ứng MỘT trong các tiêu chí sau: 

o Thí sinh là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; 

o Thí sinh là thành viên trong đội tuyển quốc gia dự cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; 

o Thí sinh là học sinh hệ chuyên thuộc ĐHQGHN và hệ chuyên/lớp chuyên của các trường 

THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường THPT trọng điểm quốc 

gia đáp ứng MỘT trong các tiêu chí sau: 

✓ Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, 

quốc tế; 

✓ Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN môn Ngoại ngữ; 

✓ Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN môn 

Ngoại ngữ; 

Học sinh đạt một trong các tiêu chí trên trong các năm học ở bậc THPT được bảo lưu 

kết quả khi xét tuyển thẳng vào bậc đại học tại ĐHQGHN. 

 

2. Nguyên tắc xét tuyển: 

2.1. Nguyên tắc chung 

- Xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần; xét tuyển từ cao xuống 

thấp cho đến hết chỉ tiêu dành cho từng đối tượng. 

- Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển 01 hồ sơ duy nhất, thí sinh nộp từ 02 hồ sơ trở lên 

được coi như không hợp lệ và thí sinh không được xét tuyển. Hồ sơ đăng ký xét tuyển tối đa 

02 nguyện vọng, sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 

là nguyện vọng cao nhất). Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) căn cứ vào nhóm đối tượng và các tiêu 

chí phụ để xét các nguyện vọng của thí sinh. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu 

tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. 

- Thí sinh phải đăng ký các nguyện vọng của tất cả các phương thức xét tuyển trên hệ 

thống của Bộ GD&ĐT (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch 

vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Thí sinh không đăng 

ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT sẽ không được xét tuyển. 

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định, hình thức xác 

nhận do HĐTS đơn vị quy định. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được 

xem như từ chối nhập học và HĐTS được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung. 

 

2.2. Nguyên tắc ưu tiên và các tiêu chí phụ 

- Ưu tiên theo đối tượng: HĐTS căn cứ vào đối tượng để xét tuyển vào tất cả các nguyện 

vọng của thí sinh. Đối tượng 1.1 là đối tượng ưu tiên cao nhất, lần lượt đến đối tượng 1.4. 
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- Ưu tiên theo các tiêu chí phụ: 

o Thứ tự giải: Nhất  Nhì  Ba  Khuyến khích; 

o Điểm trung bình chung học tập môn Ngoại ngữ trong 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12). 

 

3. Hồ sơ xét tuyển thẳng: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu 1 (có dấu đỏ xác nhận của trường THPT); 

- Bản sao có công chứng của MỘT trong các các giấy tờ sau: chứng nhận là thành viên 

chính thức đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc các cuộc thi khoa học, kỹ thuật 

quốc tế; Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN môn 

Ngoại ngữ; Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN; 

- Bản sao học bạ 3 năm THPT; 

- Bản gốc giấy chứng nhận học sinh hệ chuyên (áp dụng đối với thí sinh là học sinh hệ 

chuyên thuộc các trường THPT chuyên); 

 

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: 

- Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 22/6/2022 đến hết ngày 12/7/2022 (bao gồm cả thứ Bảy, 

Chủ Nhật, trừ ngày lễ). Các hồ sơ xét tuyển gửi thiếu giấy tờ theo yêu cầu và quá thời hạn trên 

(căn cứ theo dấu bưu điện) được coi như không hợp lệ và không được xét tuyển. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: thí sinh gửi hồ sơ theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Hội 

đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN: Phòng 

Đào tạo - P.107 nhà A1 Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, 

Hà Nội. ĐT: 024 37548137 / 0979292969. 

5. Hướng dẫn các bước nộp hồ sơ xét tuyển thẳng: 

- Bước 1: Thí sinh điền đầy đủ thông tin tại link https://ulis.vnu.edu.vn/dkxtulis2022 và 

nhận phiếu đăng ký qua email đã khai báo trong phiếu đăng ký. 

- Bước 2: Thí sinh kiểm tra kỹ tất cả các thông tin đã điền, in phiếu đăng ký, dán ảnh và 

lấy xác nhận của Ban giám hiệu Trường THPT theo yêu cầu (áp dụng cho mẫu 1). 

- Bước 3: Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển bằng hình thức chuyển khoản, không bỏ 

tiền vào hồ sơ hay gửi qua bưu điện. 

Tên tài khoản: Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội 

Số tài khoản: 21510006661118   Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy 

Số tiền: 30.000đ/nguyện vọng - 60.000đ/2 nguyện vọng 

Nội dung chuyển khoản: XT2022 + Tên thí sinh + Số CMND 

Ví dụ: XT2022 Cong 001004123456 

- Bước 4: Thí sinh chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu và gửi về Hội đồng tuyển sinh. 

- Bước 5: Kiểm tra trạng thái hồ sơ tại bài đăng tra cứu trên website https://ulis.vnu.edu.vn 

vào 20h00 các tối thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu (từ ngày 30/6/2022) và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu 

của HĐTS (nếu có). 

- Bước 6: Đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT (qua Cổng thông tin tuyển 

sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng 

dẫn của Bộ GD&ĐT.  

https://ulis.vnu.edu.vn/dkxtulis2022
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PHỤ LỤC 1.3 

Ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT 
(Kèm theo Thông báo số 850/TB-ĐHNN ngày 20 tháng 6 năm 2022  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN) 

 

1. Đối tượng ưu tiên xét tuyển: 

- Thí sinh phải Tốt nghiệp Trung học phổ thông, đạt hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT, 

có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT, ĐHQGHN 

và Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN quy định và đáp ứng MỘT trong các tiêu chí sau: 

o Thí sinh đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Ngoại ngữ 

được ưu tiên xét tuyển theo ngành phù hợp với môn thi đạt giải (phụ lục 1.5); 

o Thí sinh đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn trong 

các tổ hợp xét tuyển vào Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN (trừ môn Ngoại ngữ) và điểm 

trung bình chung học tập 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) môn Ngoại ngữ đạt từ 7,0 trở 

lên được ưu tiên xét tuyển theo ngành phù hợp với môn thi đạt giải (phụ lục 1.5); 

o Thí sinh đạt giải Tư trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia. 

Thời gian đạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng. 

 

2. Nguyên tắc xét tuyển: 

2.1. Nguyên tắc chung 

- Xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần; xét tuyển từ cao xuống 

thấp cho đến hết chỉ tiêu dành cho từng đối tượng. 

- Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển 01 hồ sơ duy nhất, thí sinh nộp từ 02 hồ sơ trở lên 

được coi như không hợp lệ và thí sinh không được xét tuyển. Hồ sơ đăng ký xét tuyển tối đa 

02 nguyện vọng, sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 

là nguyện vọng cao nhất). Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) căn cứ vào nhóm đối tượng và các tiêu 

chí phụ để xét các nguyện vọng của thí sinh. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu 

tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. 

- Thí sinh phải đăng ký các nguyện vọng của tất cả các phương thức xét tuyển trên hệ 

thống của Bộ GD&ĐT (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch 

vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Thí sinh không đăng 

ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT sẽ không được xét tuyển. 

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định, hình thức xác 

nhận do HĐTS đơn vị quy định. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được 

xem như từ chối nhập học và HĐTS được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung. 

 

2.2. Nguyên tắc ưu tiên và các tiêu chí phụ 

- Ưu tiên theo đối tượng: HĐTS căn cứ vào đối tượng để xét tuyển vào tất cả các nguyện 

vọng của thí sinh. Đối tượng 1.1 là đối tượng ưu tiên cao nhất, lần lượt đến đối tượng 1.4. 

- Ưu tiên theo các tiêu chí phụ: 

o Thứ tự giải: Nhất  Nhì  Ba  Khuyến khích; 

o Điểm trung bình chung học tập môn Ngoại ngữ trong 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12). 
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3. Hồ sơ ưu tiên xét tuyển: 

- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển theo mẫu 1 (có dấu đỏ xác nhận của trường THPT); 

- Bản sao có công chứng của MỘT trong các các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đạt giải 

kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đạt giải cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp 

quốc gia; 

- Bản sao học bạ THPT 3 năm; 

- Bản gốc giấy chứng nhận học sinh hệ chuyên (áp dụng đối với thí sinh là học sinh hệ 

chuyên thuộc các trường THPT chuyên); 

 

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: 

- Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 22/6/2022 đến hết ngày 12/7/2022 (bao gồm cả thứ Bảy, 

Chủ Nhật, trừ ngày lễ). Các hồ sơ xét tuyển gửi thiếu giấy tờ theo yêu cầu và quá thời hạn trên 

(căn cứ theo dấu bưu điện) được coi như không hợp lệ và không được xét tuyển. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: thí sinh gửi hồ sơ theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Hội 

đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN: Phòng 

Đào tạo - P.107 nhà A1 Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, 

Hà Nội. ĐT: 024 37548137 / 0979292969. 

 

5. Hướng dẫn các bước nộp hồ sơ xét tuyển thẳng: 

- Bước 1: Thí sinh điền đầy đủ thông tin tại link https://ulis.vnu.edu.vn/dkxtulis2022 và 

nhận phiếu đăng ký qua email đã khai báo trong phiếu đăng ký. 

- Bước 2: Thí sinh kiểm tra kỹ tất cả các thông tin đã điền, in phiếu đăng ký, dán ảnh và 

lấy xác nhận của Ban giám hiệu Trường THPT theo yêu cầu (áp dụng cho mẫu 1). 

- Bước 3: Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển bằng hình thức chuyển khoản, không bỏ 

tiền vào hồ sơ hay gửi qua bưu điện. 

Tên tài khoản: Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội 

Số tài khoản: 21510006661118   Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy 

Số tiền: 30.000đ/nguyện vọng - 60.000đ/2 nguyện vọng 

Nội dung chuyển khoản: XT2022 + Tên thí sinh + Số CMND 

Ví dụ: XT2022 Cong 001004123456 

- Bước 4: Thí sinh chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu và gửi về Hội đồng tuyển sinh. 

- Bước 5: Kiểm tra trạng thái hồ sơ tại bài đăng tra cứu trên website https://ulis.vnu.edu.vn 

vào 20h00 các tối thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu (từ ngày 30/6/2022) và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu 

của HĐTS (nếu có). 

- Bước 6: Đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT (qua Cổng thông tin tuyển 

sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng 

dẫn của Bộ GD&ĐT. 

  

https://ulis.vnu.edu.vn/dkxtulis2022
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PHỤ LỤC 1.4 

Ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN 
(Kèm theo Thông báo số 850/TB-ĐHNN ngày 20 tháng 6 năm 2022  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN) 

 

1. Đối tượng ưu tiên xét tuyển: 

- Thí sinh phải Tốt nghiệp Trung học phổ thông, có học lực Giỏi, đạt hạnh kiểm Tốt trong 

3 năm học THPT, có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do 

Bộ GDĐT, ĐHQGHN và Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN quy định và đáp ứng MỘT trong 

các tiêu chí sau: 

o Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN môn Ngoại ngữ; 

o Là thành viên tham gia cuộc thi tháng của chương trình ”Đường lên đỉnh Olympia” do 

Đài truyền hình Việt Nam tổ chức hàng năm và có điểm trung bình chung học tập 3 năm THPT 

(lớp 10, lớp 11 và lớp 12) đạt từ 8,5 trở lên; 

o Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung 

ương các môn trong các tổ hợp xét tuyển vào Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN và điểm trung 

bình chung học tập 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) đạt từ 8,5 trở lên; 

o Là học sinh hệ không chuyên của các trường THPT thuộc ĐHQGHN và đáp ứng MỘT 

trong các tiêu chí sau: 

✓ Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, 

quốc tế; 

✓ Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN môn 

Ngoại ngữ; 

✓ Có kết quả thi Đánh giá năng lực bậc THPT do ĐHQGHN tổ chức đạt tối thiểu 90 điểm 

(thang điểm 150). 

Học sinh đạt một trong các tiêu chí trên trong các năm học ở bậc THPT được bảo lưu 

kết quả khi xét tuyển thẳng vào bậc đại học tại ĐHQGHN. 

 

2. Nguyên tắc xét tuyển: 

2.1. Nguyên tắc chung 

- Xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần; xét tuyển từ cao xuống 

thấp cho đến hết chỉ tiêu dành cho từng đối tượng. 

- Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển 01 hồ sơ duy nhất, thí sinh nộp từ 02 hồ sơ trở lên 

được coi như không hợp lệ và thí sinh không được xét tuyển. Hồ sơ đăng ký xét tuyển tối đa 

02 nguyện vọng, sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 

là nguyện vọng cao nhất). Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) căn cứ vào nhóm đối tượng và các tiêu 

chí phụ để xét các nguyện vọng của thí sinh. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu 

tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. 

- Thí sinh phải đăng ký các nguyện vọng của tất cả các phương thức xét tuyển trên hệ 

thống của Bộ GD&ĐT (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch 

vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Thí sinh không đăng 

ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT sẽ không được xét tuyển. 

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định, hình thức xác 

nhận do HĐTS đơn vị quy định. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được 

xem như từ chối nhập học và HĐTS được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung. 
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2.2. Nguyên tắc ưu tiên và các tiêu chí phụ 

- Ưu tiên theo đối tượng: HĐTS căn cứ vào đối tượng để xét tuyển vào tất cả các nguyện 

vọng của thí sinh. Đối tượng 1.1 là đối tượng ưu tiên cao nhất, lần lượt đến đối tượng 1.4. 

- Ưu tiên theo các tiêu chí phụ: 

o Thứ tự giải: Nhất  Nhì  Ba  Khuyến khích; 

o Điểm trung bình chung học tập môn Ngoại ngữ trong 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12). 

 

3. Hồ sơ ưu tiên xét tuyển: 

- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển theo mẫu 1 (có dấu đỏ xác nhận của trường THPT); 

- Bản sao có công chứng của MỘT trong các các giấy tờ sau: chứng nhận là thành viên 

chính thức đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc các cuộc thi khoa học, kỹ thuật 

quốc tế; Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN môn 

Ngoại ngữ; Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN; Giấy chứng 

nhận là thành viên tham gia cuộc thi tháng của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” do Đài 

truyền hình Việt Nam tổ chức hàng năm; Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi 

cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; Giấy chứng nhận kết quả thi ĐGNL do ĐHQGHN 

tổ chức. 

- Bản sao học bạ THPT 3 năm; 

- Bản gốc giấy chứng nhận học sinh hệ chuyên (áp dụng đối với thí sinh là học sinh hệ 

chuyên thuộc các trường THPT chuyên); 

 

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: 

- Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 22/6/2022 đến hết ngày 12/7/2022 (bao gồm cả thứ Bảy, 

Chủ Nhật, trừ ngày lễ). Các hồ sơ xét tuyển gửi thiếu giấy tờ theo yêu cầu và quá thời hạn trên 

(căn cứ theo dấu bưu điện) được coi như không hợp lệ và không được xét tuyển. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: thí sinh gửi hồ sơ theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Hội 

đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN: Phòng 

Đào tạo - P.107 nhà A1 Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, 

Hà Nội. ĐT: 024 37548137 / 0979292969. 

5. Hướng dẫn các bước nộp hồ sơ xét tuyển thẳng: 

- Bước 1: Thí sinh điền đầy đủ thông tin tại link https://ulis.vnu.edu.vn/dkxtulis2022 và 

nhận phiếu đăng ký qua email đã khai báo trong phiếu đăng ký. 

- Bước 2: Thí sinh kiểm tra kỹ tất cả các thông tin đã điền, in phiếu đăng ký, dán ảnh và 

lấy xác nhận của Ban giám hiệu Trường THPT theo yêu cầu (áp dụng cho mẫu 1). 

- Bước 3: Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển bằng hình thức chuyển khoản, không bỏ 

tiền vào hồ sơ hay gửi qua bưu điện. 

Tên tài khoản: Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội 

Số tài khoản: 21510006661118   Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy 

Số tiền: 30.000đ/nguyện vọng - 60.000đ/2 nguyện vọng 

Nội dung chuyển khoản: XT2022 + Tên thí sinh + Số CMND 

Ví dụ: XT2022 Cong 001004123456 

https://ulis.vnu.edu.vn/dkxtulis2022
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- Bước 4: Thí sinh chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu và gửi về Hội đồng tuyển sinh. 

- Bước 5: Kiểm tra trạng thái hồ sơ tại bài đăng tra cứu trên website https://ulis.vnu.edu.vn 

vào 20h00 các tối thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu (từ ngày 30/6/2022) và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu 

của HĐTS (nếu có). 

- Bước 6: Đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT (qua Cổng thông tin tuyển 

sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng 

dẫn của Bộ GD&ĐT. 
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Mẫu 1. Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG, UTXT 

VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN NĂM 2022 
 

 

 
1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

 

 ..........................................................................................................           Giới tính:  ………. 

2. Ngày, tháng, năm sinh: ……/……/…………… 

3. Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân:  .........................................................................................  

4. Điện thoại:  ..................................................... Email:  ...........................................................................................  

5. Dân tộc:  ......................................................... Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố):  .........................................................  

6. Hộ khẩu thường trú (ghi rõ xã, huyện, tỉnh):  .........................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

7. Thông tin về quá trình học tập tại trường THPT (tên trường, học lực, hạnh kiểm): 

- Lớp 10:  .................................................................... Hạnh kiểm:  ................... Điểm TBC:  ................  

- Lớp 11:  .................................................................... Hạnh kiểm:  ................... Điểm TBC:  ................  

- Lớp 12:  .................................................................... Hạnh kiểm:  ................... Điểm TBC:  ................  

- Học sinh hệ chuyên:  Tên môn/lớp/khối chuyên:  ...................................................  

- Năm tốt nghiệp THPT:  .........................................  

8. Đăng ký xét tuyển thẳng vào trường/ngành học: 

- Đăng ký xét tuyển thẳng theo đối tượng (chỉ ghi 01 mã đối tượng duy nhất):  ..................................................  

Thành tích (các chứng chỉ ngoại ngữ đạt được, nếu có):  ........................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

STT 
Mã trường 

(chữ in hoa) 
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển 

NV1 QHF    

NV2 QHF    

9. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng, gửi theo hướng dẫn của HĐTS. 

 

 

 

 

Ảnh 3x4 

Số HS: 
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Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng và cam kết thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh đại học trình 

độ đại học hiện hành của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của ĐHQGHN. Nếu 

có sai sót, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước HĐTS và pháp luật. 
 

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 

trường …………………………………… đã khai 

đúng sự thật. 

Ngày …… tháng …… năm 2022 

Ban Giám hiệu Trường THPT 

(ký tên, đóng dấu) 

 Ngày …… tháng …… năm 2022 

Người đăng ký xét tuyển 

(ký và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 1.5 

DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

THÍ SINH ĐĂNG KÝ HỌC THEO MÔN ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI 
(Kèm theo Thông báo số 850/TB-ĐHNN ngày 20 tháng 6 năm 2022) 

 

TT 
Tên môn thi 

học sinh giỏi 
Tên ngành đào tạo Mã ngành 

1.  Tiếng Anh 

Ngôn ngữ Anh (*) 7220201 

Sư phạm tiếng Anh (*) 7140231 

Ngôn ngữ Nga 7220202 

Ngôn ngữ Pháp 7220203 

Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 

Sư phạm tiếng Trung 7140234 

Ngôn ngữ Đức 7220205 

Sư phạm tiếng Đức 7140235 

Ngôn ngữ Nhật 7220209 

Sư phạm tiếng Nhật 7140236 

Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 

Sư phạm tiếng Hàn Quốc 7140237 

Ngôn ngữ Ả Rập 7220211 

2.  Tiếng Nga Ngôn ngữ Nga (*) 7220202 

3.  Tiếng Pháp Ngôn ngữ Pháp (*) 7220203 

4.  Tiếng Trung 
Ngôn ngữ Trung Quốc (*)  7220204 

Sư phạm tiếng Trung (*) 7140234 

5.  Tiếng Đức 
Ngôn ngữ Đức (*) 7220205 

Sư phạm tiếng Đức (*) 7140235 

6.  Tiếng Nhật 
Ngôn ngữ Nhật (*) 7220209 

Sư phạm tiếng Nhật (*) 7140236 

7.  Tiếng Hàn 
Ngôn ngữ Hàn (*) 7220210 

Sư phạm tiếng Hàn Quốc (*) 7140237 

8.  Toán 

Ngôn ngữ Anh 7220201 

Sư phạm tiếng Anh 7140231 

Ngôn ngữ Nga 7220202 

Ngôn ngữ Pháp 7220203 

Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 

Sư phạm tiếng Trung 7140234 

Ngôn ngữ Đức 7220205 

Sư phạm tiếng Đức 7140235 

Ngôn ngữ Nhật 7220209 

Sư phạm tiếng Nhật 7140236 

Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 

Sư phạm tiếng Hàn Quốc 7140237 

Ngôn ngữ Ả Rập 7220211 

9.  Ngữ văn 

Ngôn ngữ Anh 7220201 

Sư phạm tiếng Anh 7140231 

Ngôn ngữ Nga 7220202 

Ngôn ngữ Pháp 7220203 

Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 

Sư phạm tiếng Trung 7140234 

Ngôn ngữ Đức 7220205 

Sư phạm tiếng Đức 7140235 

Ngôn ngữ Nhật 7220209 

Sư phạm tiếng Nhật 7140236 
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TT 
Tên môn thi 

học sinh giỏi 
Tên ngành đào tạo Mã ngành 

Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 

Sư phạm tiếng Hàn Quốc 7140237 

Ngôn ngữ Ả Rập 7220211 

10.  Lịch sử 

Ngôn ngữ Anh 7220201 

Sư phạm tiếng Anh 7140231 

Ngôn ngữ Nga 7220202 

Ngôn ngữ Pháp 7220203 

Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 

Sư phạm tiếng Trung 7140234 

Ngôn ngữ Đức 7220205 

Sư phạm tiếng Đức 7140235 

Ngôn ngữ Nhật 7220209 

Sư phạm tiếng Nhật 7140236 

Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 

Sư phạm tiếng Hàn Quốc 7140237 

Ngôn ngữ Ả Rập 7220211 

11.  Địa lý 

Ngôn ngữ Anh 7220201 

Sư phạm tiếng Anh 7140231 

Ngôn ngữ Nga 7220202 

Ngôn ngữ Pháp 7220203 

Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 

Sư phạm tiếng Trung 7140234 

Ngôn ngữ Đức 7220205 

Sư phạm tiếng Đức 7140235 

Ngôn ngữ Nhật 7220209 

Sư phạm tiếng Nhật 7140236 

Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 

Sư phạm tiếng Hàn Quốc 7140237 

Ngôn ngữ Ả Rập 7220211 

12.  Vật lý 

Ngôn ngữ Anh 7220201 

Sư phạm tiếng Anh 7140231 

Ngôn ngữ Nga 7220202 

Ngôn ngữ Pháp 7220203 

Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 

Sư phạm tiếng Trung 7140234 

Ngôn ngữ Đức 7220205 

Sư phạm tiếng Đức 7140235 

Ngôn ngữ Nhật 7220209 

Sư phạm tiếng Nhật 7140236 

Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 

Sư phạm tiếng Hàn Quốc 7140237 

Ngôn ngữ Ả Rập 7220211 

13.  Hóa học 

Ngôn ngữ Anh 7220201 

Sư phạm tiếng Anh 7140231 

Ngôn ngữ Nga 7220202 

Ngôn ngữ Pháp 7220203 

Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 

Sư phạm tiếng Trung 7140234 

Ngôn ngữ Đức 7220205 

Sư phạm tiếng Đức 7140235 

Ngôn ngữ Nhật 7220209 
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TT 
Tên môn thi 

học sinh giỏi 
Tên ngành đào tạo Mã ngành 

Sư phạm tiếng Nhật 7140236 

Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 

Sư phạm tiếng Hàn Quốc 7140237 

Ngôn ngữ Ả Rập 7220211 

14.  Sinh học 

Ngôn ngữ Anh 7220201 

Sư phạm tiếng Anh 7140231 

Ngôn ngữ Nga 7220202 

Ngôn ngữ Pháp 7220203 

Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 

Sư phạm tiếng Trung 7140234 

Ngôn ngữ Đức 7220205 

Sư phạm tiếng Đức 7140235 

Ngôn ngữ Nhật 7220209 

Sư phạm tiếng Nhật 7140236 

Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 

Sư phạm tiếng Hàn Quốc 7140237 

Ngôn ngữ Ả Rập 7220211 

 

Ghi chú: - Những ngành có đánh dấu (*) là ngành đúng; 

 - Các ngành còn lại là ngành gần. 
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Phụ lục 1.6 
DANH MỤC CÁC MÔN TRONG CÁC TỔ HỢP XÉT TUYỂN BẰNG PHƯƠNG THỨC 

KHÁC VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số 850/TB-ĐHNN ngày 20 tháng 6 năm 2022) 

 

STT Tổ hợp Môn thi 

1 D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

2 D02 Toán, Ngữ văn, Tiếng Nga 

3 D03 Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp 

4 D04 Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung 

5 D05 Toán, Ngữ văn, Tiếng Đức 

6 D06 Toán, Ngữ văn, Tiếng Nhật 

7 DD2 Toán, Ngữ văn, Tiếng Hàn 

8 D78 Văn, KHXH (Lịch sử, Địa lý, GDCD), Tiếng Anh 

9 D90 Toán, KHTN (Vật lý, Hóa học, Sinh học), Tiếng Anh 
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Phụ lục 1.7 
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐƯỢC PHÂN BỔ CHỈ TIÊU  

XÉT TUYỂN THẲNG VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số 850/TB-ĐHNN ngày 20 tháng 6 năm 2022) 

STT 
Mã Tỉnh/ 

Thành phố 
Tỉnh/Thành phố Tên trường 

Các trường THPT chuyên, năng khiếu trực thuộc đại học 

1 01 Hà Nội Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội 

2 01 Hà Nội Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

3 01 Hà Nội Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐHQGHN 

4 02 Hồ Chí Minh Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM 

5 02 Hồ Chí Minh Trường Trung học thực hành, Đại học Sư phạm TP.HCM 

6 29 Nghệ An Trường THPT chuyên Đại học Vinh 

7 33 Thừa Thiên - Huế Trường THPT chuyên Đại học Khoa học, Đại học Huế 

8 49 Long An Trường THPT Năng khiếu, Đại học Tân Tạo 

Các trường THPT chuyên, năng khiếu trực thuộc Tỉnh/Thành phố 

9 01 Hà Nội Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 

10 01 Hà Nội Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ 

11 01 Hà Nội Trường THPT Chu Văn An 

12 01 Hà Nội Trường THPT Sơn Tây 

13 02 Hồ Chí Minh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong 

14 02 Hồ Chí Minh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 

15 02 Hồ Chí Minh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền 

16 02 Hồ Chí Minh Trường THPT Gia Định 

17 03 Hải Phòng Trường THPT chuyên Trần Phú 

18 04 Đà Nẵng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

19 05 Hà Giang Trường THPT chuyên Hà Giang 

20 06 Cao Bằng Trường THPT chuyên Cao Bằng 

21 07 Lai Châu Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

22 08 Lào Cai Trường THPT chuyên Lào Cai 

23 09 Tuyên Quang Trường THPT chuyên Tuyên Quang 

24 10 Lạng Sơn Trường THPT chuyên Chu Văn An 

25 11 Bắc Kạn Trường THPT chuyên Bắc Kạn 

26 12 Thái Nguyên Trường THPT chuyên Thái Nguyên 

27 13 Yên Bái Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 

28 14 Sơn La Trường THPT chuyên Sơn La 

29 15 Phú Thọ Trường THPT chuyên Hùng Vương 

30 16 Vĩnh Phúc Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc 

31 17 Quảng Ninh Trường THPT chuyên Hạ Long 

32 18 Bắc Giang Trường THPT chuyên Bắc Giang 

33 19 Bắc Ninh Trường THPT chuyên Bắc Ninh 

34 21 Hải Dương Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 

35 22 Hưng Yên Trường THPT chuyên Hưng Yên 

36 23 Hòa Bình Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 

37 24 Hà Nam Trường THPT chuyên Biên Hòa 

38 25 Nam Định Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong 

39 26 Thái Bình Trường THPT chuyên Thái Bình 
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40 27 Ninh Bình Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy 

41 28 Thanh Hóa Trường THPT chuyên Lam Sơn 

42 29 Nghệ An Trường THPT chuyên Phan Bội Châu 

43 30 Hà Tĩnh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh 

44 31 Quảng Bình Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp 

45 32 Quảng Trị Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

46 33 Thừa Thiên - Huế Trường THPT chuyên Quốc Học 

47 34 Quảng Nam Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông 

48 34 Quảng Nam Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

49 35 Quảng Ngãi Trường THPT chuyên Lê Khiết 

50 36 Kon Tum Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 

51 37 Bình Định Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

52 38 Gia Lai Trường THPT chuyên Hùng Vương 

53 39 Phú Yên Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh 

54 40 Đắk Lắk Trường THPT chuyên Nguyễn Du 

55 41 Khánh Hòa Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

56 42 Lâm Đồng Trường THPT chuyên Thăng Long Đà Lạt 

57 42 Lâm Đồng Trường THPT chuyên Bảo Lộc 

58 43 Bình Phước Trường THPT chuyên Quang Trung 

59 43 Bình Phước Trường THPT chuyên Bình Long 

60 44 Bình Dương Trường THPT chuyên Hùng Vương 

61 45 Ninh Thuận Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

62 46 Tây Ninh Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha 

63 47 Bình Thuận Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo 

64 48 Đồng Nai Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh 

65 49 Long An Trường THPT chuyên Long An 

66 50 Đồng Tháp Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu 

67 50 Đồng Tháp Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu 

68 51 An Giang Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu 

69 51 An Giang Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa 

70 52 Bà Rịa – Vũng Tàu Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

71 53 Tiền Giang Trường THPT chuyên Tiền Giang 

72 54 Kiên Giang Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 

73 55 Cần Thơ Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng 

74 56 Bến Tre Trường THPT chuyên Bến Tre 

75 57 Vĩnh Long Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

76 58 Trà Vinh Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành 

77 59 Sóc Trăng Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai 

78 60 Bạc Liêu Trường THPT chuyên Bạc Liêu 

79 61 Cà Mau Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển 

80 62 Điện Biên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

81 63 Đắk Nông Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

82 64 Hậu Giang Trường THPT chuyên Vị Thanh 

  Danh sách gồm 82 trường. 
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PHỤ LỤC 2.1 

Xét tuyển chứng chỉ VSTEP do Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN  

tổ chức riêng dành cho xét tuyển đại học 
(Kèm theo Thông báo số 850/TB-ĐHNN ngày 20 tháng 6 năm 2022  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN) 

 

1. Đối tượng xét tuyển: 

- Thí sinh phải Tốt nghiệp Trung học phổ thông, đạt hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT, 

có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT, ĐHQGHN 

và Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN quy định, có chứng chỉ VSTEP do Trường Đại học Ngoại 

ngữ, ĐHQGHN tổ chức riêng dành cho xét tuyển đại học đạt trình độ từ B2 trở lên (tương đương 

bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) và có tổng điểm hai môn thi 

còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 14 điểm trở lên trong kỳ thi THPT năm 2022;  

Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm Tiếng Anh, kết quả bài thi VSTEP phải 

đạt trình độ từ C1 trở lên. 

 

2. Nguyên tắc xét tuyển: 

2.1. Nguyên tắc chung 

- Xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần; xét tuyển từ cao xuống 

thấp cho đến hết chỉ tiêu dành cho từng đối tượng. 

- Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển 01 hồ sơ duy nhất, thí sinh nộp từ 02 hồ sơ trở lên 

được coi như không hợp lệ và thí sinh không được xét tuyển. Hồ sơ đăng ký xét tuyển tối đa 

02 nguyện vọng, sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 

là nguyện vọng cao nhất). Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) căn cứ vào nhóm đối tượng và các tiêu 

chí phụ để xét các nguyện vọng của thí sinh. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu 

tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. 

- Thí sinh phải đăng ký các nguyện vọng của tất cả các phương thức xét tuyển trên hệ 

thống của Bộ GD&ĐT (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch 

vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Thí sinh không đăng 

ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT sẽ không được xét tuyển. 

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định, hình thức xác 

nhận do HĐTS đơn vị quy định. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được 

xem như từ chối nhập học và HĐTS được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung. 

 

2.2. Nguyên tắc ưu tiên và các tiêu chí phụ 

- Ưu tiên theo đối tượng: HĐTS căn cứ vào đối tượng để xét tuyển vào tất cả các nguyện 

vọng của thí sinh. Đối tượng 2.1 là đối tượng ưu tiên cao nhất, lần lượt đến đối tượng 2.6. 

- Ưu tiên theo các tiêu chí phụ: 

o Điểm ghi trên chứng chỉ (nếu có) từ cao xuống thấp (áp dụng cho đối tượng sử dụng 

chứng chỉ để xét tuyển); 

o Điểm trung bình chung học tập môn Ngoại ngữ trong 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12). 
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3. Hồ sơ xét tuyển: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu 2; 

- Bản sao Chứng chỉ VSTEP do Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN cấp; 

- Bản sao học bạ THPT 3 năm; 

- Bản gốc giấy chứng nhận học sinh hệ chuyên (áp dụng đối với thí sinh là học sinh hệ 

chuyên thuộc các trường THPT chuyên); 

 

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: 

- Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 22/6/2022 đến hết ngày 12/7/2022 (bao gồm cả thứ Bảy, 

Chủ Nhật, trừ ngày lễ). Các hồ sơ xét tuyển gửi thiếu giấy tờ theo yêu cầu và quá thời hạn trên 

(căn cứ theo dấu bưu điện) được coi như không hợp lệ và không được xét tuyển. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: thí sinh gửi hồ sơ theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Hội 

đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN: Phòng 

Đào tạo - P.107 nhà A1 Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, 

Hà Nội. ĐT: 024 37548137 / 0979292969. 

 

5. Hướng dẫn các bước nộp hồ sơ xét tuyển: 

- Bước 1: Thí sinh điền đầy đủ thông tin tại link https://ulis.vnu.edu.vn/dkxtulis2022 và 

nhận phiếu đăng ký qua email đã khai báo trong phiếu đăng ký. 

- Bước 2: Thí sinh kiểm tra kỹ tất cả các thông tin đã điền, in phiếu đăng ký, dán ảnh. 

- Bước 3: Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển bằng hình thức chuyển khoản, không bỏ 

tiền vào hồ sơ hay gửi qua bưu điện. 

Tên tài khoản: Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội 

Số tài khoản: 21510006661118   Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy 

Số tiền: 30.000đ/nguyện vọng - 60.000đ/2 nguyện vọng 

Nội dung chuyển khoản: XT2022 + Tên thí sinh + Số CMND 

Ví dụ: XT2022 Cong 001004123456 

- Bước 4: Thí sinh chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu và gửi về Hội đồng tuyển sinh. 

- Bước 5: Kiểm tra trạng thái hồ sơ tại bài đăng tra cứu trên website https://ulis.vnu.edu.vn 

vào 20h00 các tối thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu (từ ngày 30/6/2022) và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu 

của HĐTS (nếu có). 

- Bước 6: Đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT (qua Cổng thông tin tuyển 

sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng 

dẫn của Bộ GD&ĐT. 

  

https://ulis.vnu.edu.vn/dkxtulis2022
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PHỤ LỤC 2.2 

Xét tuyển chứng chỉ quốc tế A-Level 
(Kèm theo Thông báo số 850/TB-ĐHNN ngày 20 tháng 6 năm 2022  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN) 

 

1. Đối tượng xét tuyển: 

- Thí sinh phải Tốt nghiệp Trung học phổ thông, đạt hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT, 

có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT, ĐHQGHN 

và Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN quy định, có chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm 

Khảo thí Đại học Cambridge (Anh) có kết quả 3 môn trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ 

văn theo các tổ hợp quy định của ngành đào tạo tương ứng đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 

60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60). 

- Chứng chỉ phải còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi tính 

đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. 

 

2. Nguyên tắc xét tuyển: 

2.1. Nguyên tắc chung 

- Xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần; xét tuyển từ cao xuống 

thấp cho đến hết chỉ tiêu dành cho từng đối tượng. 

- Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển 01 hồ sơ duy nhất, thí sinh nộp từ 02 hồ sơ trở lên 

được coi như không hợp lệ và thí sinh không được xét tuyển. Hồ sơ đăng ký xét tuyển tối đa 

02 nguyện vọng, sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 

là nguyện vọng cao nhất). Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) căn cứ vào nhóm đối tượng và các tiêu 

chí phụ để xét các nguyện vọng của thí sinh. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu 

tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. 

- Thí sinh phải đăng ký các nguyện vọng của tất cả các phương thức xét tuyển trên hệ 

thống của Bộ GD&ĐT (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch 

vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Thí sinh không đăng 

ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT sẽ không được xét tuyển. 

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định, hình thức xác 

nhận do HĐTS đơn vị quy định. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được 

xem như từ chối nhập học và HĐTS được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung. 

 

2.2. Nguyên tắc ưu tiên và các tiêu chí phụ 

- Ưu tiên theo đối tượng: HĐTS căn cứ vào đối tượng để xét tuyển vào tất cả các nguyện 

vọng của thí sinh. Đối tượng 2.1 là đối tượng ưu tiên cao nhất, lần lượt đến đối tượng 2.6. 

- Ưu tiên theo các tiêu chí phụ: 

o Điểm ghi trên chứng chỉ (nếu có) từ cao xuống thấp (áp dụng cho đối tượng sử dụng 

chứng chỉ để xét tuyển); 

o Điểm trung bình chung học tập môn Ngoại ngữ trong 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12). 
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3. Hồ sơ xét tuyển: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu 2; 

- Bản sao Chứng chỉ A-Level; 

- Bản sao học bạ THPT 3 năm; 

- Bản gốc giấy chứng nhận học sinh hệ chuyên (áp dụng đối với thí sinh là học sinh hệ 

chuyên thuộc các trường THPT chuyên); 

 

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: 

- Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 22/6/2022 đến hết ngày 12/7/2022 (bao gồm cả thứ Bảy, 

Chủ Nhật, trừ ngày lễ). Các hồ sơ xét tuyển gửi thiếu giấy tờ theo yêu cầu và quá thời hạn trên 

(căn cứ theo dấu bưu điện) được coi như không hợp lệ và không được xét tuyển. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: thí sinh gửi hồ sơ theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Hội 

đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN: Phòng 

Đào tạo - P.107 nhà A1 Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, 

Hà Nội. ĐT: 024 37548137 / 0979292969. 

 

5. Hướng dẫn các bước nộp hồ sơ xét tuyển: 

- Bước 1: Thí sinh điền đầy đủ thông tin tại link https://ulis.vnu.edu.vn/dkxtulis2022 và 

nhận phiếu đăng ký qua email đã khai báo trong phiếu đăng ký. 

- Bước 2: Thí sinh kiểm tra kỹ tất cả các thông tin đã điền, in phiếu đăng ký, dán ảnh. 

- Bước 3: Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển bằng hình thức chuyển khoản, không bỏ 

tiền vào hồ sơ hay gửi qua bưu điện. 

Tên tài khoản: Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội 

Số tài khoản: 21510006661118   Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy 

Số tiền: 30.000đ/nguyện vọng - 60.000đ/2 nguyện vọng 

Nội dung chuyển khoản: XT2022 + Tên thí sinh + Số CMND 

Ví dụ: XT2022 Cong 001004123456 

- Bước 4: Thí sinh chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu và gửi về Hội đồng tuyển sinh. 

- Bước 5: Kiểm tra trạng thái hồ sơ tại bài đăng tra cứu trên website https://ulis.vnu.edu.vn 

vào 20h00 các tối thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu (từ ngày 30/6/2022) và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu 

của HĐTS (nếu có). 

- Bước 6: Đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT (qua Cổng thông tin tuyển 

sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng 

dẫn của Bộ GD&ĐT. 

  

https://ulis.vnu.edu.vn/dkxtulis2022
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PHỤ LỤC 2.3 

Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT 
(Kèm theo Thông báo số 850/TB-ĐHNN ngày 20 tháng 6 năm 2022  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN) 

 

1. Đối tượng xét tuyển: 

- Thí sinh phải Tốt nghiệp Trung học phổ thông, đạt hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT, 

có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT, ĐHQGHN 

và Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN quy định, có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT 

(Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1100/1600 trở lên. Mã đăng ký của ĐHQGHN 

với Tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (thí 

sinh phải khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT). 

- Chứng chỉ phải còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi tính 

đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. 

 

2. Nguyên tắc xét tuyển: 

2.1. Nguyên tắc chung 

- Xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần; xét tuyển từ cao xuống 

thấp cho đến hết chỉ tiêu dành cho từng đối tượng. 

- Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển 01 hồ sơ duy nhất, thí sinh nộp từ 02 hồ sơ trở lên 

được coi như không hợp lệ và thí sinh không được xét tuyển. Hồ sơ đăng ký xét tuyển tối đa 

02 nguyện vọng, sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 

là nguyện vọng cao nhất). Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) căn cứ vào nhóm đối tượng và các tiêu 

chí phụ để xét các nguyện vọng của thí sinh. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu 

tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. 

- Thí sinh phải đăng ký các nguyện vọng của tất cả các phương thức xét tuyển trên hệ 

thống của Bộ GD&ĐT (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch 

vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Thí sinh không đăng 

ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT sẽ không được xét tuyển. 

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định, hình thức xác 

nhận do HĐTS đơn vị quy định. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được 

xem như từ chối nhập học và HĐTS được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung. 

 

2.2. Nguyên tắc ưu tiên và các tiêu chí phụ 

- Ưu tiên theo đối tượng: HĐTS căn cứ vào đối tượng để xét tuyển vào tất cả các nguyện 

vọng của thí sinh. Đối tượng 2.1 là đối tượng ưu tiên cao nhất, lần lượt đến đối tượng 2.6. 

- Ưu tiên theo các tiêu chí phụ: 

o Điểm ghi trên chứng chỉ (nếu có) từ cao xuống thấp (áp dụng cho đối tượng sử dụng 

chứng chỉ để xét tuyển); 

o Điểm trung bình chung học tập môn Ngoại ngữ trong 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12). 
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3. Hồ sơ xét tuyển: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu 2; 

- Bản sao kết quả thi SAT; 

- Bản sao học bạ THPT 3 năm; 

- Bản gốc giấy chứng nhận học sinh hệ chuyên (áp dụng đối với thí sinh là học sinh hệ 

chuyên thuộc các trường THPT chuyên); 

 

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: 

- Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 22/6/2022 đến hết ngày 12/7/2022 (bao gồm cả thứ Bảy, 

Chủ Nhật, trừ ngày lễ). Các hồ sơ xét tuyển gửi thiếu giấy tờ theo yêu cầu và quá thời hạn trên 

(căn cứ theo dấu bưu điện) được coi như không hợp lệ và không được xét tuyển. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: thí sinh gửi hồ sơ theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Hội 

đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN: Phòng 

Đào tạo - P.107 nhà A1 Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, 

Hà Nội. ĐT: 024 37548137 / 0979292969. 

 

5. Hướng dẫn các bước nộp hồ sơ xét tuyển: 

- Bước 1: Thí sinh điền đầy đủ thông tin tại link https://ulis.vnu.edu.vn/dkxtulis2022 và 

nhận phiếu đăng ký qua email đã khai báo trong phiếu đăng ký. 

- Bước 2: Thí sinh kiểm tra kỹ tất cả các thông tin đã điền, in phiếu đăng ký, dán ảnh. 

- Bước 3: Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển bằng hình thức chuyển khoản, không bỏ 

tiền vào hồ sơ hay gửi qua bưu điện. 

Tên tài khoản: Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội 

Số tài khoản: 21510006661118   Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy 

Số tiền: 30.000đ/nguyện vọng - 60.000đ/2 nguyện vọng 

Nội dung chuyển khoản: XT2022 + Tên thí sinh + Số CMND 

Ví dụ: XT2022 Cong 001004123456 

- Bước 4: Thí sinh chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu và gửi về Hội đồng tuyển sinh. 

- Bước 5: Kiểm tra trạng thái hồ sơ tại bài đăng tra cứu trên website https://ulis.vnu.edu.vn 

vào 20h00 các tối thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu (từ ngày 30/6/2022) và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu 

của HĐTS (nếu có). 

- Bước 6: Đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT (qua Cổng thông tin tuyển 

sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng 

dẫn của Bộ GD&ĐT. 

  

https://ulis.vnu.edu.vn/dkxtulis2022
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PHỤ LỤC 2.4 

Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT 
(Kèm theo Thông báo số 850/TB-ĐHNN ngày 20 tháng 6 năm 2022  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN) 

 

1. Đối tượng xét tuyển: 

- Thí sinh phải Tốt nghiệp Trung học phổ thông, đạt hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT, 

có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT, ĐHQGHN 

và Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN quy định, có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT (American 

College Testing) đạt điểm từ 22/36; 

- Chứng chỉ phải còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi tính 

đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. 

 

2. Nguyên tắc xét tuyển: 

2.1. Nguyên tắc chung 

- Xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần; xét tuyển từ cao xuống 

thấp cho đến hết chỉ tiêu dành cho từng đối tượng. 

- Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển 01 hồ sơ duy nhất, thí sinh nộp từ 02 hồ sơ trở lên 

được coi như không hợp lệ và thí sinh không được xét tuyển. Hồ sơ đăng ký xét tuyển tối đa 

02 nguyện vọng, sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 

là nguyện vọng cao nhất). Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) căn cứ vào nhóm đối tượng và các tiêu 

chí phụ để xét các nguyện vọng của thí sinh. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu 

tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. 

- Thí sinh phải đăng ký các nguyện vọng của tất cả các phương thức xét tuyển trên hệ 

thống của Bộ GD&ĐT (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch 

vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Thí sinh không đăng 

ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT sẽ không được xét tuyển. 

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định, hình thức xác 

nhận do HĐTS đơn vị quy định. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được 

xem như từ chối nhập học và HĐTS được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung. 

 

2.2. Nguyên tắc ưu tiên và các tiêu chí phụ 

- Ưu tiên theo đối tượng: HĐTS căn cứ vào đối tượng để xét tuyển vào tất cả các nguyện 

vọng của thí sinh. Đối tượng 2.1 là đối tượng ưu tiên cao nhất, lần lượt đến đối tượng 2.6. 

- Ưu tiên theo các tiêu chí phụ: 

o Điểm ghi trên chứng chỉ (nếu có) từ cao xuống thấp (áp dụng cho đối tượng sử dụng 

chứng chỉ để xét tuyển); 

o Điểm trung bình chung học tập môn Ngoại ngữ trong 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12). 
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3. Hồ sơ xét tuyển: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu 2; 

- Bản sao kết quả thi ACT; 

- Bản sao học bạ THPT 3 năm; 

- Bản gốc giấy chứng nhận học sinh hệ chuyên (áp dụng đối với thí sinh là học sinh hệ 

chuyên thuộc các trường THPT chuyên); 

 

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: 

- Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 22/6/2022 đến hết ngày 12/7/2022 (bao gồm cả thứ Bảy, 

Chủ Nhật, trừ ngày lễ). Các hồ sơ xét tuyển gửi thiếu giấy tờ theo yêu cầu và quá thời hạn trên 

(căn cứ theo dấu bưu điện) được coi như không hợp lệ và không được xét tuyển. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: thí sinh gửi hồ sơ theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Hội 

đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN: Phòng 

Đào tạo - P.107 nhà A1 Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, 

Hà Nội. ĐT: 024 37548137 / 0979292969. 

 

5. Hướng dẫn các bước nộp hồ sơ xét tuyển: 

- Bước 1: Thí sinh điền đầy đủ thông tin tại link https://ulis.vnu.edu.vn/dkxtulis2022 và 

nhận phiếu đăng ký qua email đã khai báo trong phiếu đăng ký. 

- Bước 2: Thí sinh kiểm tra kỹ tất cả các thông tin đã điền, in phiếu đăng ký, dán ảnh. 

- Bước 3: Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển bằng hình thức chuyển khoản, không bỏ 

tiền vào hồ sơ hay gửi qua bưu điện. 

Tên tài khoản: Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội 

Số tài khoản: 21510006661118   Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy 

Số tiền: 30.000đ/nguyện vọng - 60.000đ/2 nguyện vọng 

Nội dung chuyển khoản: XT2022 + Tên thí sinh + Số CMND 

Ví dụ: XT2022 Cong 001004123456 

- Bước 4: Thí sinh chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu và gửi về Hội đồng tuyển sinh. 

- Bước 5: Kiểm tra trạng thái hồ sơ tại bài đăng tra cứu trên website https://ulis.vnu.edu.vn 

vào 20h00 các tối thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu (từ ngày 30/6/2022) và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu 

của HĐTS (nếu có). 

- Bước 6: Đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT (qua Cổng thông tin tuyển 

sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng 

dẫn của Bộ GD&ĐT. 

  

https://ulis.vnu.edu.vn/dkxtulis2022
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PHỤ LỤC 2.5 

Xét tuyển chứng chỉ IELTS hoặc chứng chỉ TOEFL iBT 
(Kèm theo Thông báo số 850/TB-ĐHNN ngày 20 tháng 6 năm 2022  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN) 

 

1. Đối tượng xét tuyển: 

- Thí sinh phải Tốt nghiệp Trung học phổ thông, đạt hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT, 

có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT, ĐHQGHN 

và Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN quy định, có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên 

hoặc chứng chỉ TOEFL iBT từ 79 điểm trở lên và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp 

xét tuyển đạt tối thiểu 14 điểm trong kỳ thi THPT năm 2022 (trong đó bắt buộc có môn Toán 

hoặc môn Ngữ văn). 

- Chứng chỉ phải còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi tính 

đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. 

 

2. Nguyên tắc xét tuyển: 

2.1. Nguyên tắc chung 

- Xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần; xét tuyển từ cao xuống 

thấp cho đến hết chỉ tiêu dành cho từng đối tượng. 

- Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển 01 hồ sơ duy nhất, thí sinh nộp từ 02 hồ sơ trở lên 

được coi như không hợp lệ và thí sinh không được xét tuyển. Hồ sơ đăng ký xét tuyển tối đa 

02 nguyện vọng, sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 

là nguyện vọng cao nhất). Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) căn cứ vào nhóm đối tượng và các tiêu 

chí phụ để xét các nguyện vọng của thí sinh. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu 

tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. 

- Thí sinh phải đăng ký các nguyện vọng của tất cả các phương thức xét tuyển trên hệ 

thống của Bộ GD&ĐT (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch 

vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Thí sinh không đăng 

ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT sẽ không được xét tuyển. 

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định, hình thức xác 

nhận do HĐTS đơn vị quy định. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được 

xem như từ chối nhập học và HĐTS được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung. 

 

2.2. Nguyên tắc ưu tiên và các tiêu chí phụ 

- Ưu tiên theo đối tượng: HĐTS căn cứ vào đối tượng để xét tuyển vào tất cả các nguyện 

vọng của thí sinh. Đối tượng 2.1 là đối tượng ưu tiên cao nhất, lần lượt đến đối tượng 2.6. 

- Ưu tiên theo các tiêu chí phụ: 

o Điểm ghi trên chứng chỉ (nếu có) từ cao xuống thấp (áp dụng cho đối tượng sử dụng 

chứng chỉ để xét tuyển); 

o Điểm trung bình chung học tập môn Ngoại ngữ trong 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12). 
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3. Hồ sơ xét tuyển: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu 2; 

- Bản sao chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL iBT; 

- Bản sao học bạ THPT 3 năm; 

- Bản gốc giấy chứng nhận học sinh hệ chuyên (áp dụng đối với thí sinh là học sinh hệ 

chuyên thuộc các trường THPT chuyên); 

 

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: 

- Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 22/6/2022 đến hết ngày 12/7/2022 (bao gồm cả thứ Bảy, 

Chủ Nhật, trừ ngày lễ). Các hồ sơ xét tuyển gửi thiếu giấy tờ theo yêu cầu và quá thời hạn trên 

(căn cứ theo dấu bưu điện) được coi như không hợp lệ và không được xét tuyển. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: thí sinh gửi hồ sơ theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Hội 

đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN: Phòng 

Đào tạo - P.107 nhà A1 Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, 

Hà Nội. ĐT: 024 37548137 / 0979292969. 

 

5. Hướng dẫn các bước nộp hồ sơ xét tuyển: 

- Bước 1: Thí sinh điền đầy đủ thông tin tại link https://ulis.vnu.edu.vn/dkxtulis2022 và 

nhận phiếu đăng ký qua email đã khai báo trong phiếu đăng ký. 

- Bước 2: Thí sinh kiểm tra kỹ tất cả các thông tin đã điền, in phiếu đăng ký, dán ảnh. 

- Bước 3: Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển bằng hình thức chuyển khoản, không bỏ 

tiền vào hồ sơ hay gửi qua bưu điện. 

Tên tài khoản: Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội 

Số tài khoản: 21510006661118   Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy 

Số tiền: 30.000đ/nguyện vọng - 60.000đ/2 nguyện vọng 

Nội dung chuyển khoản: XT2022 + Tên thí sinh + Số CMND 

Ví dụ: XT2022 Cong 001004123456 

- Bước 4: Thí sinh chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu và gửi về Hội đồng tuyển sinh. 

- Bước 5: Kiểm tra trạng thái hồ sơ tại bài đăng tra cứu trên website https://ulis.vnu.edu.vn 

vào 20h00 các tối thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu (từ ngày 30/6/2022) và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu 

của HĐTS (nếu có). 

- Bước 6: Đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT (qua Cổng thông tin tuyển 

sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng 

dẫn của Bộ GD&ĐT. 

  

https://ulis.vnu.edu.vn/dkxtulis2022
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PHỤ LỤC 2.6 

Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác tiếng Anh 
(Kèm theo Thông báo số 850/TB-ĐHNN ngày 20 tháng 6 năm 2022  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN) 

 

1. Đối tượng xét tuyển: 

- Thí sinh phải Tốt nghiệp Trung học phổ thông, đạt hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT, 

có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT, ĐHQGHN 

và Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN quy định, có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác tiếng Anh 

đạt trình độ B2 hoặc tương đương trở lên và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 14 điểm trong kỳ thi THPT năm 2022 (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc 

môn Ngữ văn). 

- Chứng chỉ phải còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi tính 

đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. 

- Danh sách các chứng chỉ ngoại ngữ ngoài tiếng Anh sử dụng trong xét tuyển đại học chính quy: 

Môn  

Ngoại ngữ/  

Ngành học 

Chứng chỉ đạt yêu cầu 

 tối thiểu Đơn vị cấp chứng chỉ 

Tiếng Nga TRKI-2 
- Các trường Đại học ở LB Nga 

- Viện tiếng Nga Quốc gia (A.X. Pushkin) 

Tiếng Pháp 
- TCF 350 điểm 

- DELF B2 

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế 

(Centre International d’Etudes Pedagogiques 

- CIEP) 

Tiếng  

Trung Quốc 

- HSK cấp độ 4 

 

 

 

- TOCFL cấp độ 4 

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc 

(Hanban); Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ 

quốc gia (The National Committee for the 

Test of Proficiency in Chinese); Tổng bộ Viện 

Khổng tử (Trung Quốc); Trung tâm hợp tác 

giao lưu ngôn ngữ giữa Trung Quốc và nước 

ngoài (Center for Language Education and 

Cooperation) 

- Ủy ban Công tác Thúc đẩy Kỳ thi Năng lực 

Hoa ngữ Quốc gia (Steering Committee for 

the Test Of Proficiency-Huayu) 

Tiếng Đức 

- DSH B2 

- TestDaF B2 

- Goethe-Zertifikat B2 

- DSD B2 

- TELC B2 

- ÖSD Zertifikat B2 

- Các trường đại học Đức 

- Viện TestDaF 

- Viện Goethe (Goethe-Institut) 

- KMK (Hội đồng Bộ trưởng văn hóa, giáo 

dục của Liên bang và các bang CHLB Đức) 

- TELC B2 (TELC GmbH) 

- Hiệp hội ÖSD (Cộng hòa Áo) 

Tiếng Nhật  JLPT cấp độ N3 
Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (Japan 

Foundation) 

Tiếng Hàn  TOPIK II cấp độ 4 Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia (NIIED) 

 

2. Nguyên tắc xét tuyển: 

2.1. Nguyên tắc chung 
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- Xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần; xét tuyển từ cao xuống 

thấp cho đến hết chỉ tiêu dành cho từng đối tượng. 

- Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển 01 hồ sơ duy nhất, thí sinh nộp từ 02 hồ sơ trở lên 

được coi như không hợp lệ và thí sinh không được xét tuyển. Hồ sơ đăng ký xét tuyển tối đa 

02 nguyện vọng, sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 

là nguyện vọng cao nhất). Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) căn cứ vào nhóm đối tượng và các tiêu 

chí phụ để xét các nguyện vọng của thí sinh. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu 

tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. 

- Thí sinh phải đăng ký các nguyện vọng của tất cả các phương thức xét tuyển trên hệ 

thống của Bộ GD&ĐT (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch 

vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Thí sinh không đăng 

ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT sẽ không được xét tuyển. 

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định, hình thức xác 

nhận do HĐTS đơn vị quy định. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được 

xem như từ chối nhập học và HĐTS được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung. 

 

2.2. Nguyên tắc ưu tiên và các tiêu chí phụ 

- Ưu tiên theo đối tượng: HĐTS căn cứ vào đối tượng để xét tuyển vào tất cả các nguyện 

vọng của thí sinh. Đối tượng 2.1 là đối tượng ưu tiên cao nhất, lần lượt đến đối tượng 2.6. 

- Ưu tiên theo các tiêu chí phụ: 

o Điểm ghi trên chứng chỉ (nếu có) từ cao xuống thấp (áp dụng cho đối tượng sử dụng 

chứng chỉ để xét tuyển); 

o Điểm trung bình chung học tập môn Ngoại ngữ trong 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12). 

 

3. Hồ sơ xét tuyển: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu 2; 

- Bản sao chứng chỉ tương ứng; 

- Bản sao học bạ THPT 3 năm; 

- Bản gốc giấy chứng nhận học sinh hệ chuyên (áp dụng đối với thí sinh là học sinh hệ 

chuyên thuộc các trường THPT chuyên); 

 

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: 

- Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 22/6/2022 đến hết ngày 12/7/2022 (bao gồm cả thứ Bảy, 

Chủ Nhật, trừ ngày lễ). Các hồ sơ xét tuyển gửi thiếu giấy tờ theo yêu cầu và quá thời hạn trên 

(căn cứ theo dấu bưu điện) được coi như không hợp lệ và không được xét tuyển. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: thí sinh gửi hồ sơ theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Hội 

đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN: Phòng 

Đào tạo - P.107 nhà A1 Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, 

Hà Nội. ĐT: 024 37548137 / 0979292969. 
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5. Hướng dẫn các bước nộp hồ sơ xét tuyển: 

- Bước 1: Thí sinh điền đầy đủ thông tin tại link https://ulis.vnu.edu.vn/dkxtulis2022 và 

nhận phiếu đăng ký qua email đã khai báo trong phiếu đăng ký. 

- Bước 2: Thí sinh kiểm tra kỹ tất cả các thông tin đã điền, in phiếu đăng ký, dán ảnh. 

- Bước 3: Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển bằng hình thức chuyển khoản, không bỏ 

tiền vào hồ sơ hay gửi qua bưu điện. 

Tên tài khoản: Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội 

Số tài khoản: 21510006661118   Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy 

Số tiền: 30.000đ/nguyện vọng - 60.000đ/2 nguyện vọng 

Nội dung chuyển khoản: XT2022 + Tên thí sinh + Số CMND 

Ví dụ: XT2022 Cong 001004123456 

- Bước 4: Thí sinh chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu và gửi về Hội đồng tuyển sinh. 

- Bước 5: Kiểm tra trạng thái hồ sơ tại bài đăng tra cứu trên website https://ulis.vnu.edu.vn 

vào 20h00 các tối thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu (từ ngày 30/6/2022) và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu 

của HĐTS (nếu có). 

- Bước 6: Đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT (qua Cổng thông tin tuyển 

sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng 

dẫn của Bộ GD&ĐT. 

  

https://ulis.vnu.edu.vn/dkxtulis2022


31 

 

Mẫu 2. Phiếu đăng ký xét tuyển chứng chỉ quốc tế 
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ 

VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN NĂM 2022 
 

 

 

1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

 

 ..........................................................................................................   Giới tính: ……… 

2. Ngày, tháng, năm sinh: ……/……/…………… 

3. Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân:  .........................................................................................  

4. Điện thoại:  ..................................................... Email:  ...........................................................................................  

5. Dân tộc:  ......................................................... Nơi sinh:  ......................................................................................  

6. Hộ khẩu thường trú (ghi rõ xã, huyện, tỉnh):  .........................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

7. Thông tin về quá trình học tập tại trường THPT (tên trường, học lực, hạnh kiểm): 

- Lớp 10:  .................................................................... Hạnh kiểm:  ................... Điểm TBC: .................  

- Lớp 11:  .................................................................... Hạnh kiểm:  ................... Điểm TBC: .................  

- Lớp 12:  .................................................................... Hạnh kiểm:  ................... Điểm TBC: .................  

- Học sinh hệ chuyên:  Tên môn/lớp/khối chuyên:  ...................................................  

- Năm tốt nghiệp THPT:  .........................................  

8. Đăng ký xét tuyển vào trường/ngành học: 

- Đăng ký xét tuyển theo đối tượng (chỉ ghi 01 mã đối tượng duy nhất):  .............................................................  

Tên chứng chỉ quốc tế:  .......................................  Ngày dự thi:  ........................................................................  

Trình độ đạt được/Tổng điểm:  ...........................  Số hiệu chứng chỉ:  .............................................................  

Thành tích khác (nếu có):  ..........................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

STT 
Mã trường 

(chữ in hoa) 
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển 

NV1 QHF    

NV2 QHF    

9. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng, gửi theo hướng dẫn của HĐTS. 

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng và cam kết thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh đại học trình 

độ đại học hiện hành của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của ĐHQGHN. 

Nếu có sai sót, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước HĐTS và pháp luật. 
 

  Ngày …… tháng …… năm 2022 

Người đăng ký xét tuyển 
(ký và ghi rõ họ tên) 

 

  

 

 

 

Ảnh 3x4 

Số HS: 
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PHỤ LỤC 3 

Xét tuyển kết quả thi ĐGNL học sinh THPT năm 2022 do ĐHQGHN tổ chức 
(Kèm theo Thông báo số 850/TB-ĐHNN ngày 20 tháng 6 năm 2022  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN) 

 

1. Đối tượng xét tuyển: 

- Thí sinh phải Tốt nghiệp Trung học phổ thông, đạt hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT, 

có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT, ĐHQGHN 

và Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN quy định, có kết quả bài thi ĐGNL của ĐHQGHN đạt từ 

80/150 điểm trở lên và có điểm thi tốt nghiệp THPT môn Ngoại ngữ đạt từ 6.0 điểm trở lên. 

 

2. Nguyên tắc xét tuyển: 

- Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) căn cứ vào kết quả bài thi ĐGNL của ĐHQGHN để xét 

tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. 

- Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển 01 hồ sơ duy nhất, thí sinh nộp từ 02 hồ sơ trở lên 

được coi như không hợp lệ và thí sinh không được xét tuyển. Hồ sơ đăng ký xét tuyển tối đa 

01 nguyện vọng. 

- Thí sinh phải đăng ký các nguyện vọng của tất cả các phương thức xét tuyển trên hệ 

thống của Bộ GD&ĐT (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch 

vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Thí sinh không đăng 

ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT sẽ không được xét tuyển. 

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định, hình thức xác nhận 

do HĐTS đơn vị quy định. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được xem 

như từ chối nhập học và HĐTS được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung. 

- Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng 

bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, HĐTS thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ:  

o Điểm trung bình chung học tập môn Ngoại ngữ trong 3 năm (lớp 10, lớp 11 và lớp 12); 

o Điểm trung bình chung học tập môn Ngoại ngữ lớp 12. 

 

3. Hồ sơ xét tuyển: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu 3; 

- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN; 

- Bản sao học bạ THPT 3 năm; 

 

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: 

- Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 22/6/2022 đến hết ngày 12/7/2022 (bao gồm cả thứ Bảy, 

Chủ Nhật, trừ ngày lễ). Các hồ sơ xét tuyển gửi thiếu giấy tờ theo yêu cầu và quá thời hạn trên 

(căn cứ theo dấu bưu điện) được coi như không hợp lệ và không được xét tuyển. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: thí sinh gửi hồ sơ theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Hội 

đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN: Phòng 

Đào tạo - P.107 nhà A1 Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, 

Hà Nội. ĐT: 024 37548137 / 0979292969. 
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5. Hướng dẫn các bước nộp hồ sơ xét tuyển: 

- Bước 1: Thí sinh điền đầy đủ thông tin tại link https://ulis.vnu.edu.vn/dkxtulis2022 và 

nhận phiếu đăng ký qua email đã khai báo trong phiếu đăng ký. 

- Bước 2: Thí sinh kiểm tra kỹ tất cả các thông tin đã điền, in phiếu đăng ký, dán ảnh. 

- Bước 3: Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển bằng hình thức chuyển khoản, không bỏ 

tiền vào hồ sơ hay gửi qua bưu điện. 

Tên tài khoản: Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội 

Số tài khoản: 21510006661118   Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy 

Số tiền: 30.000đ/nguyện vọng - 60.000đ/2 nguyện vọng 

Nội dung chuyển khoản: XT2022 + Tên thí sinh + Số CMND 

Ví dụ: XT2022 Cong 001004123456 

- Bước 4: Thí sinh chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu và gửi về Hội đồng tuyển sinh. 

- Bước 5: Kiểm tra trạng thái hồ sơ tại bài đăng tra cứu trên website https://ulis.vnu.edu.vn 

vào 20h00 các tối thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu (từ ngày 30/6/2022) và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu 

của HĐTS (nếu có). 

- Bước 6: Đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT (qua Cổng thông tin tuyển 

sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng 

dẫn của Bộ GD&ĐT. 

  

https://ulis.vnu.edu.vn/dkxtulis2022
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Mẫu 3. Phiếu đăng ký xét tuyển bằng bài thi ĐGNL của ĐHQGHN 
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 
(Dành cho thí sinh sử dụng kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN để xét tuyển  

vào Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN)  

 

 

 

1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

 

 ..........................................................................................................   Giới tính: ……  

2. Ngày, tháng, năm sinh: ……/……/…………… 

3. Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân:  .........................................................................................  

4. Điện thoại:  ..................................................... Email:  ...........................................................................................  

5. Dân tộc:  ......................................................... Nơi sinh:  ......................................................................................  

6. Hộ khẩu thường trú (ghi rõ xã, huyện, tỉnh):  .........................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

7. Thông tin về quá trình học tập tại trường THPT (tên trường, hạnh kiểm, điểm môn Ngoại ngữ): 

- Lớp 10:  ............................................................ Hạnh kiểm:  ................... Điểm Ngoại ngữ: ................  

- Lớp 11:  ............................................................ Hạnh kiểm:  ................... Điểm Ngoại ngữ: ................  

- Lớp 12:  ............................................................ Hạnh kiểm:  ................... Điểm Ngoại ngữ: ................  

- Năm tốt nghiệp THPT:  .................................  

8. Đăng ký xét tuyển vào trường/ngành học: 

- Kết quả thi ĐGNL: ……………/150 Ngày thi ĐGNL:  ..........................................................................  

Thành tích khác (nếu có):  ........................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

STT 
Mã trường 

(chữ in hoa) 
Mã ngành Tên ngành 

NV1 QHF   

10. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng, chuyển khoản vào số tài khoản của HĐTS. 

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng và cam kết thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh đại học trình 

độ đại học hiện hành của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của ĐHQGHN. 

Nếu có sai sót, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước HĐTS và pháp luật. 
 

  Ngày …… tháng …… năm 2022 

Người đăng ký xét tuyển 
(ký và ghi rõ họ tên) 

 

  

Ảnh 3x4 

Số HS: 



35 

 

PHỤ LỤC 4 

Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 
(Kèm theo Thông báo số 850/TB-ĐHNN ngày 20 tháng 6 năm 2022  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN) 

 

1. Đối tượng: 

Thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 

 

2. Điều kiện xét tuyển: 

- Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường/khoa và phải 

sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao 

nhất). HĐTS căn cứ vào kết quả thi để xét tuyển vào tất cả các nguyện vọng của thí sinh đăng 

ký. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện 

vọng đã đăng ký. 

 

3. Nguyên tắc xét tuyển: 

- Xét tuyển theo từng tổ hợp bài thi/môn thi THPT đã công bố trên cơ sở nguyên tắc lấy 

tổng điểm (bao gồm cả ưu tiên khu vực và đối tượng) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. 

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn 

thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định Điều 

7 của Quy chế tuyển sinh (ban hành theo Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT ngày 

20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. 

Mỗi ngành học chỉ có một điểm xét tuyển, không phân biệt điểm xét tuyển giữa các tổ hợp. 

Điểm xét tuyển = ĐM 1 + ĐM 2 + (ĐM Ngoại ngữ x 2) +        x 4 

 

(ĐM: điểm môn, ƯT: ưu tiên, KV: khu vực, ĐT: đối tượng) 

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến, trực tiếp trong thời hạn quy 

định. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học 

và HĐTS được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung. 

 

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: 

- Thời gian nhận đăng ký xét tuyển và xét tuyển theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT và của 

Đại học Quốc gia Hà Nội. 

- Hình thức nhận đăng ký xét tuyển: trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ sở đào tạo theo quy 

định của Bộ GD&ĐT, Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của 

ĐHQGHN và Thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 

  

điểm ƯT(KV,ĐT) 

3 
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PHỤ LỤC 5 

Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học 
(Kèm theo Thông báo số 850/TB-ĐHNN ngày 20 tháng 6 năm 2022  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN) 

 

1. Đối tượng: 

Thí sinh đã hoàn thành chương trình dự bị đại học và có quyết định cử đi học của trường 

dự bị đại học. 

 

2. Điều kiện xét tuyển: 

Thí sinh đáp ứng các tiêu chí sau: 

- Tính đến thời điểm xét tuyển, thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương). 

- Xếp loại rèn luyện cả năm học dự bị đại học đạt loại Khá trở lên. 

- Điểm tổng kết cuối năm các môn học chính khóa đạt từ 5.0 trở lên. 

- Thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa 01 nguyện vọng. 

 

3. Nguyên tắc xét tuyển: 

Nhà trường xét tuyển theo nguyên tắc từ cao đến thấp đến hết chỉ tiêu phân bổ từng ngành. 

 

4. Hồ sơ xét tuyển: 

- Bản chính Quyết định cử đi học của trường dự bị đại học có danh sách kèm theo; 

- Bản sao có công chứng các giấy tờ sau: bằng tốt nghiệp THPT, học bạ bậc THPT, hộ 

khẩu thường trú, giấy khai sinh, giấy báo nhập học trường dự bị đai học; 

- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021; 

- Bản chính kết quả học tập năm học 2021-2022 tại trường dự bị đại học. 

 

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: 

- Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 22/6/2022 đến hết ngày 12/7/2022 (bao gồm cả thứ Bảy, 

Chủ Nhật, trừ ngày lễ). Các hồ sơ xét tuyển gửi thiếu giấy tờ theo yêu cầu và quá thời hạn trên 

(căn cứ theo dấu bưu điện) được coi như không hợp lệ và không được xét tuyển. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: thí sinh gửi hồ sơ theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Hội 

đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN: Phòng 

Đào tạo - P.107 nhà A1 Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, 

Hà Nội. ĐT: 024 37548137 / 0979292969. 
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PHỤ LỤC 6 

Xét tuyển sinh viên quốc tế 
(Kèm theo Thông báo số 850/TB-ĐHNN ngày 20 tháng 6 năm 2022  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN) 

 

1. Đối tượng: 

Sinh viên quốc tế có nguyện vọng theo học đại học tại Việt Nam. 

2. Điều kiện xét tuyển: 

Thí sinh đáp ứng các tiêu chí sau: 

- Tốt nghiệp chương trình THPT hoặc tương đương. 

- Có chứng chỉ xác nhận trình độ tiếng Việt tương đương bậc 4/6 trở lên theo Khung năng 

lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 

ĐHQGHN hoặc các đơn vị đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép cấp. 

- Có đủ sức khỏe để học tập, nghiên cứu được các cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận. 

- Có đủ khả năng về tài chính đảm bảo học tập, nghiên cứu và sinh hoạt tại Việt Nam 

trong thời gian học tập tương ứng. 

- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, không vi phạm pháp 

luật của Việt Nam và nước sở tại. 

3. Nguyên tắc xét tuyển: 

Nhà trường xét tuyển theo nguyên tắc từ cao đến thấp đến hết chỉ tiêu phân bổ từng ngành. 

4. Hồ sơ xét tuyển: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu 6.1); 

- Bản sao hợp lệ và bản dịch tiếng Việt có xác nhận hoặc chứng thực bằng tốt nghiệp 

trung học phổ thông hoặc tương đương, kết quả học tập; 

- Bản sao hợp lệ và bản dịch tiếng Việt có xác nhận hoặc chứng kết quả học tập bậc THPT 

hoặc tương đương; 

- Bản sao hộ chiếu có thời hạn sử dụng cho toàn bộ thời gian học tập tại VN hoặc ít nhất 

01 năm kể từ ngày dự kiến đến Việt Nam; 

- 04 ảnh chân dung 4x6 (nền trắng, không đeo kính, chụp trong phạm vi 6 tháng tính từ 

ngày nộp hồ sơ). 

- Bản chính giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo hoặc 

cơ sở y tế cấp tỉnh/thành phố/ương của Việt Nam chứng nhận đủ sức khỏe để học tập (được 

cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ) theo mẫu 6.2; 

- Bản sao hợp lệ minh chứng về trình độ tiếng Việt; 

- Bản sao giấy tờ minh chứng về tài chính đảm bảo cho học tập, nghiên cứu và sinh hoạt 

tại Việt Nam; 

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: 

- Thời gian xét tuyển: trong cả năm học. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: thí sinh gửi hồ sơ theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại 

Phòng Hợp tác Phát triển, Phòng 407 nhà A1 Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN, số 2 Phạm 

Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 0968888246. 
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Mẫu 6.1 Phiếu đăng ký xét tuyển dành cho sinh viên quốc tế 

  

UNIVERSITY OF LANGUAGES AND INTERNATIONAL STUDIES - VNU  
 

No.2 PHAM VAN DONG ROAD, CAU GIAY, HANOI, VIETNAM  
Tel: +84-4-37547988   ✽ Fax: +84-4-3754 8057  ✽ Website : http://www.ulis.vnu.edu.vn/english/ 

Application Form   
 

 

Full Name (as it appears on your passport):            

     

              

 

 

 

Portrait 

                                      
Please attach two 4x6 cm 

head & shoulder photos    

in color 

 (taken within 

the last six months ) 

 

Name : 

 

 

Sex: 

□ Male     □ Female 

 

Nationality: Birth Place: Date of Birth (dd/mm/yyyy) :   

 

_____/______/______  

E-mail: Studying Period: 

□ one semester  □ one year (two semesters) 

 

 
Home University: Passport Number:  

 

Issuing Authority: 

 

Date of Issue  (dd/mm/ yyyy)   : _____/______/______ 

 

Date of Expiry (dd/mm/ yyyy) : _____/______/______ 

Faculty/Department: 

Major: 

Faculty/ Department you want to study (in 

ULIS): 

Contact Address: 

 

Urgent Contact Person  

Name: 

Relationship:  

Address/phone number/e-mail: 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

On-campus Dormitory:  
□ Yes                           □ No, I will stay at ________________________ 

※Note: This question doesn’t guarantee that you can live in the option you chose. 

 
I certify that all of the information provided on these documents is complete and true to the best of my 

knowledge, and I agree to comply with the rules and regulations of ULIS if admitted. 

Student Signature  

 

Date: ________________________                                                             ________________________ 

Signature of Person in charge of the Recommendation from your University or Department 

 

Date: ________________________                                                             ________________________ 

 

  

Please print and fill in with Capital Letters 
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Mẫu 6.2 Mẫu giấy khám sức khỏe dành cho sinh viên quốc tế 
ONE-YEAR / ONE-SEMESTER STUDY ABROAD PROGRAM 

CERTIFICATE OF HEALTH 

                                                                                                                          Date of Examination 

………./………./………. 

 Name of applicant: 

 

Sex: 

 

  

 

 

 

 

 

Photo 
Date of birth: 

         

Nationality: 

 

Passport number: Age: 

Present address: 

 

LABORATORY EXAMINATIONS 

Height: …………………... Weight:.............................. Physical examination: 

 

……………………………………………….. 

 

Findings: 

 

……………………………………………….. 

Vision: 

                   Without glasses                     Correct 

Right: ………………………………(………………) 

Left: ………………………………. (……………....) 

Color vision: 

…………………………………………………………. 

Previous illness: 

Hearing: 

Right:..............................Left: ........................................ 

Blood pressure: 

     ……………………./……………....mm.Hg 

Chest X-ray (if available)         Findings 

………………………………………………………... 

Remarks (if the applicant is currently taking 

medicine or undergoing medical treatment, 

please explain) 
Urinalysis: 

     Protein                   Sugar              Microscopic 

………………        …………....       ……………….. 

The final result of health examination: 

     Excellent                             Good                                       Fair                                         Poor 

Signature of Chief Physician: ………………………………………………………………………….... 

Name (type or print):................................................................................................................................... 

Nam and address of medical facility:......................................................................................................... 

 

 


