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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

Số:         /TB-ĐHCN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2022 

THÔNG BÁO 

Bổ sung thông tin xét chuyển diện Dự bị đại học dân tộc  

và thông báo mã phương thức, mã tổ hợp xét tuyển ĐHCQ năm 2022  
(Ban hành kèm theo Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 của Trường ĐH Công nghệ) 

Căn cứ Công văn số 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/6/2022 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm 

non và Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ 

(ĐHCN); 

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo 

Bổ sung thông tin xét chuyển diện Dự bị đại học dân tộc và thông báo mã phương 

thức, mã tổ hợp xét tuyển ĐHCQ năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Bổ sung thông tin xét chuyển diện Dự bị đại học dân tộc 

Đối với thí sinh là học sinh của các Trường Dự bị đại học dân tộc Trung ương, 

Trường Dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc thực 

hiện xét chuyển vào Trường ĐHCN năm 2022 theo quy chế và hướng dẫn tuyển sinh 

của Bộ và thông tư 44/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 (xem mã phương thức, 

mã tổ hợp xét tuyển tại mục 2 thông báo này). 

2. Mã phương thức xét tuyển và Mã tổ hợp xét tuyển 

TT 
Mã 

Trường 

Mã 

phương 

thức xét 

tuyển 

Tên phương 

thức xét tuyển 

trên hệ thống 

của Bộ GD&ĐT 

Mô tả chi tiết 
Mã tổ 

hợp 
Tên tổ hợp 

1 QHI 100 
Xét kết quả thi 

tốt nghiệp THPT 

Xét tuyển dựa theo kết 

quả thi tốt nghiệp 

THPT năm 2022 

(Tổ hợp: A00, A01, 

D01, A02,B00) 

Mỗi 

ngành xét 

tối đa 4 

tổ hợp – 

chi tiết 

theo Đề 

án tuyển 

sinh 

A00: Toán, Vật lí, 

Hóa học 

A01: Toán, Vật lí, 

Tiếng Anh 

A02: Toán, Vật lí, 

Sinh học 

B00: Toán, Hóa 

học, Sinh học 
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TT 
Mã 

Trường 

Mã 

phương 

thức xét 

tuyển 

Tên phương 

thức xét tuyển 

trên hệ thống 

của Bộ GD&ĐT 

Mô tả chi tiết 
Mã tổ 

hợp 
Tên tổ hợp 

D01: Ngữ văn, 

Toán, Tiếng Anh 

2 QHI 401 

Xét tuyển theo 

kết quả bài thi 

đánh giá năng 

lực (HSA) 

Xét tuyển dựa theo kết 

quả thi Đánh giá năng 

lực (ĐGNL) do 

ĐHQGHN tổ chức 

năm 2022 

Q00 

Bài thi đánh giá 

năng lực của Đại 

học Quốc gia Hà 

Nội 

3 QHI 408 

 
Xét tuyển chứng 
chỉ quốc tế 

 

Xét tuyển theo chứng 

chỉ quốc tế gồm SAT, 

A-Level, ACT 

I48 Chứng chỉ quốc tế 

4 QHI 409 

Xét tuyển kết 

hợp kết quả thi 

tốt nghiệp THPT 

với chứng chỉ 

quốc tế  

Xét tuyển kết hợp kết 

quả thi tốt nghiệp 

THPT 2022  với chứng 

chỉ tiếng Anh quốc tế 

I49 Xét kết hợp IELTS 

5 QHI 301 

 
Xét tuyển thẳng 
theo quy định 
của Bộ GD&ĐT 

 

Xét tuyển thẳng theo 

quy định của Quy chế 

tuyển sinh (Điều 8)  

I31 

Xét tuyển thẳng 

theo quy chế của 

Bộ 

6 QHI 303 

Xét tuyển thẳng 

theo quy định 

của ĐHQGHN 

Xét tuyển thẳng theo 

cơ chế đặc thù của 

ĐHQGHN (Công văn 

số 1365/ĐHQGHN-

ĐT ngày 26/4/2022) 

I33 

Xét tuyển thẳng 

theo quy định của 

ĐHQGHN 

7 QHI 500 Dự bị dân tộc 
Xét tuyển thí sinh diện 

dự bị dân tộc 
I50 Dự bị dân tộc 

8 QHI 501 Ưu tiên xét tuyển 

Ưu tiên xét tuyển theo 

cơ chế đặc thù của 

ĐHQGHN (Công văn 

số 1365/ĐHQGHN-

ĐT ngày 26/4/2022) 

 
I51 

 

Ngưỡng đảm bảo 

chất lượng 

Trên đây là các thông tin được bổ sung vào đề án tuyển sinh năm 2022 đã được công 

bố của Trường Đại học Công nghệ. 

3. Từ ngày 22/07/2022 đến 17h00 ngày 20/08/2022, tất cả thí sinh đều phải đăng ký 

nguyện vọng xét tuyển theo hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của 

Bộ GD&ĐT (theo hướng dẫn và lịch trình chung của Bộ GD&ĐT). 
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Nếu có vấn đề cần được giải đáp, liên hệ: 

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 

Địa chỉ: Phòng 109, Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 024.3754 7865, 0334.924.224;  

E-mail: TuyensinhDHCN@vnu.edu.vn 

Trân trọng thông báo./.  

 HIỆU TRƯỞNG 
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
Nơi nhận: 
 - Ban chỉ đạo TSĐH ĐHQGHN; 
 - Website của Trường ĐHCN, thí sinh; 
 - Các cơ sở đào tạo liên quan; 
  - Lưu: VT, ĐT, LT10.  

 Nguyễn Việt Hà 
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