
STT Tên ngành
Lĩnh vực ưu tiên xét tuyển cho học sinh đạt giải 
trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Môn ưu tiên xét tuyển cho học sinh 
đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi 

cấp tỉnh/thành phố, quốc gia

Năng lượng: Vật lý

Vật lý và Thiên văn

Toán học

Hệ thống nhúng

Kỹ thuật cơ khí

Rô bốt và máy thông minh

Phần mềm hệ thống

Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin

Năng lượng: Vật lý

Vật lý và Thiên văn

Toán học

Hệ thống nhúng

Kỹ thuật cơ khí

Rô bốt và máy thông minh

Phần mềm hệ thống

Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin

Năng lượng: Hóa học

Khoa học vật liệu

Năng lượng: Vật lý

Vật lý và Thiên văn

Toán học

Hệ thống nhúng

Kỹ thuật cơ khí

Rô bốt và máy thông minh

Phần mềm hệ thống

4

Kế toán (song bằng 3+1) - 

Chương trình liên kết Đại 

học West of England, 

Bristol (Vương Quốc 

Anh).

Toán học Toán - Anh

Hóa học

Khoa học Trái đất và Môi trường

Năng lượng: Hóa học

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật môi trường

Khoa học vật liệu

Năng lượng: Vật lý

Vật lý và Thiên văn

Toán học

5

Quản trị kinh doanh (song 
bằng 2+2) - Chương trình 

liên kết Đại học kinh tế 

Praha (Cộng Hòa Séc).

Toán học Toán - Văn - Anh
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THEO NGÀNH CỦA PHƯƠNG THỨC 1 & 3 NĂM 2022

2

Công nghệ thông tin (song 
bằng 2+2) - Chương trình 

liên kết Đại học La Trobe 

(Úc).

Toán  - Anh - Lý  - Tin

1

Khoa học máy tính & 

công nghệ tin học (đơn 

bằng 2+2) - Chương trình 

liên kết Đại học khoa học 

và công nghệ Lunghwa 

(Đài Loan).

Toán - Anh - Lý  - Tin

5

Kỹ thuật xây dựng (song 
bằng 2+2) - Chương trình 

liên kết Đại học La Trobe 

(Úc).

Toán - Anh - Lý - Hóa

3

Kỹ thuật điện – điện tử 

(song bằng 2,5+1,5) - 

Chương trình liên kết Đại 

học khoa học ứng dụng 

Saxion (Hà Lan).

Toán  - Anh - Lý - Hóa - Tin



STT Tên ngành
Lĩnh vực ưu tiên xét tuyển cho học sinh đạt giải 
trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Môn ưu tiên xét tuyển cho học sinh 
đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi 

cấp tỉnh/thành phố, quốc gia

7

Quản trị nhà hàng khách 
sạn (song bằng 2,5+1,5) - 

Chương trình liên kết Đại 

học Taylor’s (Malaysia).

Toán học Toán - Văn - Anh

8

Quản trị kinh doanh quốc 
tế (đơn bằng 3+1) - 

Chương trình liên kết Đại 

học khoa học và công 

nghệ Lunghwa (Đài 

Loan).

Toán học Toán - Văn - Anh

9

Tài chính và kiểm soát 
(song bằng 3+1) - Chương 

trình liên kết Đại học 

khoa học ứng dụng 

Saxion (Hà Lan).

Toán học Toán - Anh

10

Tài chính (đơn bằng 3+1) - 
Chương trình liên kết Đại 

học khoa học và công 

nghệ Lunghwa (Đài 

Loan).

Toán học Toán - Anh

11

Tài chính (song bằng 2+2) 

- Chương trình liên kết 

Đại học Feng Chia (Đài 

Loan).

Toán học Toán - Anh


