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QUI ĐỊNH XÉT TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUI NĂM 2021 

KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

1. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

STT Ngành/Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu 

 

1 

- Sư phạm Tin học 

- Mã ngành: 7140210 

Toán, Lý, Hóa 

Toán, Lý, Tiếng Anh 

120 

50 

 

2 

- Công nghệ thông tin 

- Mã ngành: 7480201 

Toán, Lý, Hóa 

Toán, Lý, Tiếng Anh 

100 

30 

 

2. Xét tuyển thẳng XTT2 

2.1 Ngành: Sư phạm Tin học       Chỉ tiêu: 20 

- Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2021 và có hạnh 

kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại Tốt. 

- Đối tượng và thứ tự ưu tiên xét tuyển như sau: 

a. Thí sinh là học sinh tham gia các đội tuyển cấp Quốc gia các môn: Tin học, 

Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh. 

b. Thí sinh là học sinh tham gia các đội tuyển cấp Tỉnh (Thành phố) các môn: 

Tin học, Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh. 

c. Thí sinh là học sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 có thời gian học tập cả 3 năm 

tại các trường THPT chuyên của cả nước và các trường THPT trực thuộc 

trường ĐHSP Hà Nội, trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh có học lực 3 năm THPT 

đạt loại Giỏi.  

d. Thí sinh có các chứng chỉ ngoại ngữ Quốc tế (chứng chỉ Tiếng Anh đạt từ 6.0 

đối với IELTS hoặc 61 đối với TOEFL iBT hoặc 600 đối với TOEIC trở lên) 

hoặc Thí sinh có chứng chỉ Tin học Quốc tế MOS (đạt tối thiểu 950 điểm). 



- Nguyên tắc xét tuyển: Xét theo thứ tự ưu tiên tuyển lần lượt theo thứ tự ưu tiên từ 

a. nếu còn chỉ tiêu sẽ xét tiếp đến đối tượng b. ... cho đến hết chỉ tiêu. Đối với thí sinh 

thuộc đối tượng c. xét tổng điểm TBC cả năm lớp 10, 11, 12 của môn Toán. 

2.2 Ngành: Công nghệ thông tin      Chỉ tiêu: 20 

 - Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2021 và có hạnh 

kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại Khá trở lên. 

- Đối tượng và thứ tự ưu tiên xét tuyển như sau: 

a. Thí sinh là học sinh tham gia các đội tuyển cấp Quốc gia các môn: Tin học, 

Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh. 

b. Thí sinh là học sinh tham gia các đội tuyển cấp Tỉnh (Thành phố) các môn: 

Tin học, Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh. 

c. Thí sinh là học sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 có thời gian học tập cả 3 năm 

tại các trường THPT chuyên của cả nước và các trường THPT trực thuộc 

trường ĐHSP Hà Nội, trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh có học lực 3 năm THPT 

đạt loại Khá trở lên.  

d. Thí sinh có các chứng chỉ ngoại ngữ Quốc tế (chứng chỉ Tiếng Anh đạt từ 6.0 

đối với IELTS hoặc 61 đối với TOEFL iBT hoặc 600 đối với TOEIC trở lên) 

hoặc Thí sinh có chứng chỉ Tin học Quốc tế MOS (đạt tối thiểu 950 điểm). 

- Nguyên tắc xét tuyển: Xét theo thứ tự ưu tiên tuyển lần lượt theo thứ tự ưu tiên từ 

a. nếu còn chỉ tiêu sẽ xét tiếp đến đối tượng b. ... cho đến hết chỉ tiêu. Đối với thí sinh 

thuộc đối tượng c. xét tổng điểm TBC cả năm lớp 10, 11, 12 của môn Toán. 

 

3. Xét tuyển học bạ XTT3 

  3.1 Ngành: Sư phạm Tin học      Chỉ tiêu: 40 

a. Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 tại các trường THPT của cả 

nước. 

b. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thỏa mãn đồng thời các tiêu chí: Tốt nghiệp 

THPT; Có học lực Giỏi và hạnh kiểm Tốt cả 3 năm THPT; Có tổng ĐTBCCN 

lớp 10, 11, 12 của từng môn trong các tổ hợp xét tuyển (Toán, Lý, Hóa) từ 

22,00 trở lên. 

c. Ưu tiên cộng điểm cho các học sinh có kết quả bài luận tốt. 

3.2 Ngành: Công nghệ thông tin      Chỉ tiêu: 50 

a. Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 tại các trường THPT của cả nước. 



b. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thỏa mãn đồng thời các tiêu chí: Tốt nghiệp THPT; 

Có học lực Khá trở lên và hạnh kiểm Khá trở lên cả 3 năm THPT; Có tổng 

ĐTBCCN lớp 10, 11, 12 của từng môn trong tổ hợp xét tuyển (Toán, Lý, Hóa) 

đạt từ 20,00 trở lên. 

c. Ưu tiên cộng điểm cho các học sinh có kết quả bài luận tốt. 

 

 

 

Hà Nội, Ngày 6 tháng 3 năm 2021 

Trưởng Khoa 

 

 

Trần Đăng Hưng 

 

 


