
 
 
 
 

Phương thức xét tuyển năm 2021  

Khoa Chính trị - Hành chính 
T5, 18/03/2021 - 21:31 

CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 

  

STT Phương thức tuyển sinh 

1 
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh theo quy chế tuyển sinh 

đại học hệ chính quy của Bộ GD&ĐT và ĐHQG-HCM 

2 Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định  của ĐHQG-HCM 

3 Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

4 
Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ 

chức năm 2021 

5 Phương thức 5: Xét tuyển bằng phương thức dùng kết quả các kỳ thi quốc tế 

6 Phương thức 6: Xét trung bình học bạ 3 năm THPT kết hợp với bài luận về ngành QLC 

Lưu ý: Chỉ tiêu của từng phương thức có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình tuyển sinh thực tế. 

          1.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT 

a. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: 

- Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: 

mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 16 điểm cho tất cả tổ hợp xét tuyển. 

- Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG-

HCM tổ chức năm 2021: mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 600 điểm cho 

ngành Quản lý công. 

b. Điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT: 

- Điều kiện chung: 

+ Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam hoặc tương đương thỏa các điều 

kiện xét tuyển theo từng phương thức. 

+ Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

+ Đạt yêu cầu về đối tượng tuyển sinh và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của 

ĐHQG-HCM. 



          1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của 

trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch 

điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển... 
- Mã số trường: QSH 

- Mã số ngành: 7340403 

STT Đơn vị 
Tổ hợp môn xét tuyển năm 

2021 

1 
Khoa Chính trị - Hành Chính, ĐH Quốc Gia 

TP Hồ Chí Minh 
A01, D01, C15, C00 

Ghi chú: 

- A01 (Toán, Vật lý, Ngoại ngữ), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), C15 (Ngữ văn, Toán, Khoa 

học xã hội), C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) 
  
  

1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi 

tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với 

từng ngành đào tạo... 

1.7.1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh theo quy 

chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ GD&ĐT và ĐHQG-HCM 

Chỉ tiêu: tối đa 4% 

a. Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ GD&ĐT 2021 

Đối tượng và hồ sơ đăng ký xét tuyển: theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

- Đăng ký xét tuyển (ĐKXT): Theo kế hoạch, quy định và hướng dẫn của Bộ 

GD&ĐT 

- Thời gian ĐKXT: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh và kế hoạch 

tuyển sinh năm 2021 của Bộ GD&ĐT. 

b. Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT năm 2021 (theo quy 

định ĐHQG-HCM) 

- Đối tượng: Áp dụng cho các trường THPT (trường Tiểu học-THCS-THPT, trường 

THCS-THPT và trường THPT, không bao gồm các trung tâm giáo dục thường 

xuyên) trên cả nước. 

- Hiệu trưởng/Ban Giám hiệu giới thiệu 01 thí sinh giỏi nhất trường THPT theo các 

tiêu chí sau: 

+ Hai tiêu chí chính: 

▪ Học lực Giỏi và hạnh kiểm Tốt trong 3 năm THPT (lớp 10, 11, 12). 

▪ Có điểm trung bình cộng học lực 3 năm THPT thuộc nhóm 3 học 

sinh cao nhất. 

+ Các tiêu chí kết hợp: 

▪ Giấy chứng nhận hoặc giấy khen đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp 

Tỉnh/Thành phố giải Nhất, Nhì, Ba (chọn giải thưởng cao nhất đạt 

được ở THPT). 



▪ Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. 

▪ Giấy chứng nhận hoặc giấy khen, hồ sơ khác liên quan đến thành tích 

học tập, rèn luyện trong quá trình học THPT. 

- Đăng ký xét tuyển: thí sinh đăng ký xét tuyển tối đa 03 nguyện vọng 

ngành/nhóm ngành vào 01 Trường đại học thành viên, khoa và phân hiệu trực 

thuộc ĐHQG-HCM (chỉ giới hạn 01 đơn vị). 

- Thời gian ĐKXT và gửi hồ sơ trực tiếp về Khoa Chính trị - Hành chính (đối với thí 

sinh đăng ký nguyện vọng vào ngành Quản lý công): 15/5-15/6/2021. 

- Hồ sơ ĐKXT: 

+ Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu). 

+ Hiệu trưởng/Ban Giám hiệu trường THPT giới thiệu 01 thí sinh thuộc nhóm 03 

học sinh giỏi nhất trường THPT. 

+ Học bạ THPT (bản sao hoặc xác nhận trường THPT). 

+ Giấy chứng nhận hoặc giấy khen đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành 

phố (bản sao hoặc xác nhận trường THPT). 

+ Giấy chứng nhận hoặc giấy khen, hồ sơ khác liên quan đến thành tích học tập, rèn 

luyện trong quá trình học THPT. 

+ Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có). 

+ Bài luận viết tay của thí sinh về nguyện vọng xét tuyển vào ngành/nhóm 

ngành. 

         + 02 phong bì dán tem, ghi địa chỉ, số điện thoại thí sinh. 

- Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Khoa Chính trị - 

Hành chính (trong giờ hành chính các ngày trong tuần, trừ thứ 7 và Chủ nhật). 

- Dự kiến thời gian xét tuyển và công bố kết quả: trước 25/6/2021. 

- Xác nhận nhập học: dự kiến 25/7 - 30/7/2021 (hoàn thành trước thời gian lọc ảo, 

xét tuyển đợt 1 chung toàn quốc bằng kết qủa thi THPT). 

1.7.2. Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQG-HCM 

- Chỉ tiêu: Tối đa 10% 

- Danh sách trường THPT ƯTXT: Tổng số trường 149 (như năm 2020); Các 

trường THPT chuyên, năng khiếu trong cả nước cập nhật năm 2021 (83 trường); 66 

trường THPT bổ sung thêm theo các tiêu chí của ĐHQG-HCM 

Tiêu chí đối với 66 trường THPT bổ sung cụ thể như sau: 

• Phân bổ số lượng trường theo hướng ưu tiên khu vực tuyển sinh hoặc 

tỉnh/thành có số lượng thí sinh đăng ký, trúng tuyển nhiều vào 

ĐHQG-HCM giai đoạn 2018-2020. 

• Trường THPT có số lượng thí sinh trúng tuyển, nhập học nhiều vào 

ĐHQG-HCM. 

• Trường THPT có số lượng cựu học sinh đạt kết quả học tập cao khi 

học đại học tại ĐHQG-HCM. 

(Danh sách các trường do ĐHQG-HCM công bố kèm theo) 



- Tiêu chí ưu tiên xét tuyển: 

          + Tốt nghiệp THPT năm 2021. 

+ Có hạnh kiểm tốt trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 và đáp ứng một trong các 

điều kiện sau: 

• Học sinh của 83 trường chuyên, năng khiếu trong cả nước đạt tối 

thiểu 2 năm học sinh giỏi trong các năm học ở bậc THPT (Lớp 10, 

11, 12).  

• Học sinh của 66 trường THPT thuộc nhóm ưu tiên trên (theo danh 

sách do ĐHQG-HCM công bố) đạt danh hiệu học sinh giỏi 3 năm ở 

bậc THPT (Lớp 10, 11, 12). 

• Là thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh thành tham dự kỳ thi 

học sinh giỏi quốc gia. 

- Đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký trực tuyến tại Cổng đăng ký xét tuyển của 

ĐHQG-HCM. 

- Số nguyện vọng ĐKXT: Tối đa 3 nguyện vọng vào Trường/Khoa/Phân hiệu 

(đơn vị), không giới hạn số đơn vị (có phân biệt thứ tự nguyện vọng). 

- Dự kiến thời gian ĐKXT: 15/5-15/6/2021. 

- Thời gian xét tuyển, lọc ảo trong hệ thống ĐHQG-HCM và công bố kết quả: trước 

25/6/2021. 

- Xác nhận nhập học: dự kiến 25/7-30/7/2021 (hoàn thành trước thời gian lọc ảo, xét 

tuyển đợt 1 chung toàn quốc bằng kết quả thi THPT). 

1.7.3. Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2021 

- Chỉ tiêu: Tối thiểu 30% 

- Đối tượng: Thí sinh có kết quả kỳ thi TN THPT năm 2021 và thỏa điều kiện 

ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. 

- Tổ hợp môn xét tuyển: A01, D01, C15, C00 (điểm xét tuyển là tổng điểm 03 môn 

thi của tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên khu vực và đối 

tượng (nếu có). 

          - Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (dự kiến): 16 điểm (cho ngành 

Quản lý công và tổ hợp xét tuyển) 

          - Phương thức, điều kiện xét tuyển: 

+ Theo quy chế tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT năm 2021. 

+ Điểm xét tuyển là tổng điểm 03 môn thi của tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ 

số) cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có). Điểm chuẩn trúng tuyển là 

giống nhau cho tất cả các tổ hợp xét tuyển. 

+ Phương thức xét tuyển xét từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu. 

- Thời gian và hình thức ĐKXT: Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. 

- Thí sinh xác nhận nhập học: Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT. 



1.7.4. Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng 

lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021 

- Chỉ tiêu: tối đa 32% 

- Đối tượng: Thí sinh có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức 

năm 2021. 

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: 600 điểm.     

          - Về việc tổ chức kỳ thi ĐGNL: tổ chức hai đợt thi trong năm 2021. 

+ Đợt 1: 28/03/2021 

+ Đợt 2: dự kiến tổ chức sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 01 tuần. 

- Đăng ký và xét tuyển 01 đợt như sau: 

• Dự kiến thời gian ĐKXT: 4/5 – 15/6/2021. 

• Số nguyện vọng ĐKXT: tối đa 03 nguyện vọng vào 01 đơn vị, không 

giới hạn số đơn vị (có phân biệt thứ tự nguyện vọng). 

• Xét tuyển, lọc ảo trong hệ thống ĐHQG-HCM và công bố kết quả: 

dự kiến trước 25/7/2021. 

• Xác nhận nhập học chính thức: dự kiến 25/7 - 30/7/2021 (hoàn thành 

trước thời gian lọc ảo, xét tuyển đợt 1 chung toàn quốc bằng kết quả 

thi THPT). 

1.7.5. Phương thức 5: Xét tuyển bằng phương thức dùng kết quả các kỳ thi 

quốc tế 

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT kết hợp chứng chỉ IELTS, TOEFL 

iBT hoặc năng lực tiếng Việt 

- Chỉ tiêu: tối đa 4% 

- Điều kiện xét tuyển: 

+ Đối với thí sinh người Việt Nam, học chương trình THPT nước ngoài (đã 

được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT 

của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam: 

•  

o Có hạnh kiểm tốt trong các năm học THPT. 

o Đạt danh hiệu học sinh Khá trở lên trong tất cả các năm học 

ở THPT (lớp 10, 11, 12). 

o Chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu: IELTS 5.0, TOEFL iBT 45. 

+ Đối với thí sinh người nước ngoài, học chương trình THPT nước ngoài (đã 

được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT 

của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam: 

• Có hạnh kiểm tốt trong các năm học THPT (lớp 10, 11, 12). 

• Đạt danh hiệu học sinh Khá trở lên trong tất cả các năm học ở THPT 

(lớp 10, 11, 12). 

• Chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu: IELTS 5.0, TOEFL iBT 45. 



• Chứng chỉ năng lực tiếng Việt: Tối thiểu B1. 

- Đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Khoa Chính trị - Hành 

chính (theo thông báo tuyển sinh của Khoa Chính trị - Hành chính). 

- Dự kiến thí sinh xác nhận nhập học: Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2021 (dự kiến). 

- Hồ sơ:       

•  

o Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu). 

o Bản sao công chứng: chứng chỉ quốc tế, học bạ 3 năm 

THPT (lớp 10, 11, 12), 

o Bằng THPT (nếu có). 

o 02 phong bì dán tem, ghi địa chỉ, số điện thoại thí sinh. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 10/5-15/6/2021. 

- Thời gian xét tuyển và công bố kết quả: trước 25/6/2021. 

- Xác nhận nhập học: dự kiến 25/7 - 30/7/2021 

1.7.6. Phương thức 6: Xét trung bình học bạ 3 năm THPT kết hợp với bài luận về 

ngành Quản lý công 

- Chỉ tiêu: tối đa 20% 

- Điều kiện xét tuyển: 

+ Tiêu chí chính: 

• Học lực Khá và hạnh kiểm tốt trong 3 năm THPT (lớp 10, 11, 12). 

• Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019, 2020, 2021. 

+ Tiêu chí phụ: Là cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ Bí thư 

chi đoàn trở lên hoặc Đoàn viên có giấy khen cấp tỉnh và tương đương trở lên. 

- Phương thức xét tuyển: Xét tuyển theo tổng điểm trung bình chung học tập các 

năm học THPT (lớp 10, 11, 12), kết hợp bài luận về ngành Quản lý công; xét từ cao 

xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. 

- Đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Khoa Chính trị - Hành 

chính hoặc theo đường bưu điện (tính ngày nộp theo dấu bưu điện). 

- Hồ sơ: 

• Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu). 

• Bản sao công chứng học bạ 3 năm THPT (lớp 10, 11, 12), bằng THPT 

(nếu có). 

• 02 phong bì dán tem, ghi địa chỉ, số điện thoại thí sinh. 

• Bài luận viết tay: 

o Một bài luận được thí sinh viết tay trên giấy A4, trình 

bày động cơ học tập và sự phù hợp của năng lực bản 

thân với ngành học, trường học. 



o Trình bày lý do muốn học tại trường, mối quan 

tâm đến ngành học, mục tiêu học tập, nghề nghiệp 

và đóng góp cho xã hội của bản thân. 

o Do không có yêu cầu nào cụ thể về độ dài, bố cục 

hay hình thức viết nên các thí sinh có thể tự do 

sáng tạo, thể hiện suy nghĩ của bản thân một cách 

tự nhiên nhất. Chú ý, cần viết súc tích, ngắn gọn, 

câu văn mạch lạc, rõ nghĩa.  

o Bài luận viết tay trên một mặt giấy A4, nếu viết 2 

tờ trở lên thì bấm lại và dành một phần nhỏ ở đầu 

trang để ghi thông tin cá nhân, thông tin liên lạc 

(họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện 

thoại). 

o Bài luận cần thể hiện các nội dung sau: Niềm đam 

mê, yêu thích của bạn đối với ngành học mà các bạn 

chọn? Tại sao các bạn lại chọn ngành đó mà không 

phải là ngành khác? Bản thân bạn có những tố chất 

gì phù hợp với yêu cầu của người học ngành 

đó? Bạn mong chờ điều gì sau khi tốt nghiệp? Tại 

sao bạn lại chọn trường A chứ không phải trường 

B, trường A có điều gì thu hút bạn đến vậy… 

o Bố cục bài luận: Bài viết nên có phần mở đầu 

trước khi bạn đi vào nội dung chính và phần kết 

thúc nhằm tổng kết lại vấn đề. Thân bài nên 

chia thành nhiều đoạn, mỗi đoạn là một ý để tránh 

viết lan man, lặp ý. 

• Đối với tiêu chí phụ: 

o Bản sao sổ Đoàn viên hoặc quyết định của Đoàn 

trường THPT hoặc giấy xác nhận của Đoàn trường 

THPT. 

o Bản sao giấy khen cấp tỉnh và tương đương trở lên. 

- Thời gian ĐKXT: 10/5-15/6/2021. 

- Thời gian xét tuyển và công bố kết quả: trước 25/6/2021. 

- Xác nhận nhập học: dự kiến 25/7-30/7/2021 (hoàn thành trước thời gian lọc ảo, 

xét tuyển đợt 1 chung toàn quốc bằng kết quả thi THPT). 

1.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;... 

1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển... 

Bộ GD&ĐT và ĐHQG-HCM dự kiến lệ phí đăng ký xét tuyển theo nguyện vọng: 

25.000/nguyện vọng 



1.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học 

phí tối đa cho từng năm (nếu có) 

Lộ trình thu học phí (dự kiến) ngành Quản lý công, trong đó mức thu dự kiến 

tăng 10% mỗi năm từ năm 2022 đến năm 2025 được thể hiện cụ thể như sau: 

 Đơn vị tính: đồng 

Học phí 
Năm học 

2021 - 2022 

Năm học 

2022 - 2023 

Năm học 

2023 - 2024 

Năm học 

2024 - 2025 

Học phí/tháng 1.075.000 1.185.000 1.305.000 1.435.000 

Học phí/học kỳ (5 tháng) 5.375.000 5.925.000 6.525.000 7.175.000 

Học phí/năm (10 tháng) 10.750.000 11.850.000 13.050.000 14.350.000 

Cộng: 50.000.000 

Thông tin liên hệ  - Trong giờ hành chính (Liên hệ trong giờ hành chính các ngày 

trong tuần, trừ thứ 7 và Chủ nhật) 

Địa chỉ: KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, Nhà điều hành ĐHQG TPHCM Lầu 

7 phòng 707 Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 

Email: tuyensinh.spas@vnuhcm.edu.vn 

Facebook: Ngành Quản lý công, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh 

ĐT:    094.176.1263/ 094.286.1263/ (028)3724.160 (nhánh 1432) 

           Website: http://tuyensinh.spas.edu.vn 
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