
THÔNG TIN TUYỂN SINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH NĂM 2021 

Trường Đại học Trà Vinh (TVU) được xếp hạng trong Top 100 trường có ảnh hưởng và 

đóng góp tích cực cho xã hội, theo xếp hạng của WURI Ranking, hệ thống xếp hạng các 

trường đại học thế giới với tầm ảnh hưởng thật sự; Nhiều năm liền, lọt vào top 200 

trường đại học xanh bền vững, thân thiện theo bảng xếp hạng UI GreenMetric; đã sớm 

áp dụng hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả, đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 

từ năm 2006, đến nay trải qua các phiên bản ISO 9001-2008, ISO 9001-2015; Có các 

chương trình đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế FIBAA, AUN-QA, đã và đang 

tiếp tục mở rộng kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế AUN cho các ngành khoa học 

sức khỏe, nông nghiệp, và kiểm định ABET cho các ngành kỹ thuật công nghệ,… 

Trường ĐH Trà Vinh là một trong những trường công lập tuyển sinh đa ngành nghề trên 

toàn quốc với 35 ngành bậc sau đại học và 55 ngành bậc ĐH ở các nhóm ngành: Nông 

nghiệp – Thủy sản; Kỹ thuật – Công nghệ; Khoa học sức khỏe; Ngoại ngữ; Ngôn ngữ – 

Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam bộ; Kinh tế – Luật, Hóa học ứng dụng; Sư phạm; 

Quản lý nhà nước – Quản trị văn phòng; Du lịch – Nhà hàng, khách sạn; Lý luận chính 

trị; Khoa học cơ bản; Răng Hàm Mặt; Dự bị đại học. Thông tin chi tiết tại: 

https://www.tvu.edu.vn/xet-tuyen-dai-hoc-cao-dang-chinh-quy-

2021/#cac_nganh_dh_cd_2021_dhtv 

https://sdh.tvu.edu.vn/index.php/en/ 

https://www.youtube.com/channel/UCaxnllxL894OHbc_6VQcGmA 

https://www.facebook.com/TraVinhUniversity.TVU 

Fan page zalo: https://zalo.me/3582091756356035986 

Zalo: 0911202707  

Thí sinh có thể sử dụng 1 hoặc đồng thời các phương thức xét tuyển dự kiến như sau: 

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT. Thời gian xét tuyển theo 

lịch chung của Bộ GD&ĐT 

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (không phân biệt năm tốt 

nghiệp) để xét tuyển vào các ngành, ngoại trừ ngành Y đa khoa, Răng Hàm Mặt, Dược  

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức học bạ và xét tuyển thẳng dự kiến bắt 

đầu từ 15/5/2021  

Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào điểm thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM  

Phương thức 4: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo hình thức riêng của trường và 

theo quy chế của Bộ GD&ĐT. 



Ở phương thức 4 này áp dụng với 2 nhóm đối tượng. Trong đó, đối tượng 1: Tuyển thẳng 

và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT. Đối tượng 2: trường ĐH Trà Vinh 

tuyển thẳng và ưu tiên tuyển thẳng đối với các học sinh trường THPT chuyên, trường 

THSP Trà Vinh và các trường THPT thuộc nhóm đã ký kết hợp tác với các đơn vị thuộc 

trường ĐH Trà Vinh. Điều kiện đăng ký là tốt nghiệp THPT; 3 năm lớp 10, lớp 11 và lớp 

12 đạt loại giỏi trở lên và có hạnh kiểm tốt  

Phương thức 5: Đối với các ngành xét tuyển có có sử dụng môn năng khiếu, Trường tổ 

chức thi năng khiếu.  

Trường thực hiện chính sách miễn giảm 100% học phí các SV học các ngành: sư phạm 

mầm non, giáo dục tiểu học (sư phạm tiểu học), sư phạm tiếng Khmer, sư phạm ngữ văn, 

biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Cấp học bổng khuyến khích sinh viên nữ (tương đương 

50% học phí toàn khóa học đại học) theo học các ngành kỹ thuật công nghệ: CNKT cơ 

khí, CNKT ôtô, CNKT xây dựng, công trình giao thông, điện – điện tử, CNKT điều 

khiển & tự động hóa; Hóa học ứng dụng (tương đương 30% học phí toàn khóa học);  

Hỗ trợ sinh viên vay vốn khởi nghiệp ban đầu 50 triệu đồng/01 dự án khả thi với lãi suất 

rất thấp từ nguồn quỹ khởi nghiệp trường. Đồng thời, hỗ trợ SV vay vốn học tập và thực 

hiện đầy đủ các chính sách SV nghèo, SV người Khmer, SV chính sách và SV thuộc 

nhóm yếu thế theo qui định hiện hành. Miễn giảm phí Ký túc xá cho sinh viên khó khăn; 

100% sinh viên được giới thiệu cơ hội việc làm sau tốt nghiệp và học liên thông các bậc 

học cao hơn;  

Cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khá, giỏi top 8% học sinh khá của lớp 

sẽ nhận học bổng khuyến khích học tập tương đương 100% mức học phí/năm, loại giỏi sẽ 

nhận 110% mức học phí, loại xuất sắc nhận 120% mức học phí. Hằng năm, Nhà trường 

cùng các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong nước và quốc tế trao hàng trăm suất học 

bổng vượt khó học tập hàng tỷ đồng cho sinh viên trường. 

Các ngành nghề xét tuyển 2021 dự kiến: 

1. NÔNG NGHIỆP – THỦY SẢN 

Nông nghiệp (7620101) 

Tổ hợp môn: A02 (Toán, Vật lí, Sinh học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D08 (Toán, 

Sinh học, Tiếng Anh), D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh) 

Nuôi trồng thủy sản (7620301) 

Tổ hợp môn: A02 (Toán, Vật lí, Sinh học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D08 (Toán, 

Sinh học, Tiếng Anh), D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh) 

Công nghệ Thực phẩm (7540101) 



Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D07 (Toán, 

Hóa học, Tiếng Anh), D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh) 

Thú y (7640101) 

Tổ hợp môn: A02 (Toán, Vật lí, Sinh học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D08 (Toán, 

Sinh học, Tiếng Anh), D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh) 

Kỹ thuật môi trường (7520320) 

Tổ hợp môn: A02 (Toán, Vật lí, Sinh học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D08 (Toán, 

Sinh học, Tiếng Anh), D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh) 

Công nghệ sinh học (7420201) 

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D90 (Toán, 

Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh), D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) 

Chăn nuôi (7620105) – Chương trình đào tạo trong mạng lưới đào tạo chăn nuôi 

Đông Nam Á 

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D90 (Toán, 

Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh), D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) 

Quản lý Tài nguyên và Môi trường (7850101) 

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), B02 (Toán, 

Sinh học, Địa lý), B08 (Toán, Sinh học, Anh văn) 

2. KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (7510301) 

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ 

văn, Toán, Vật lý) 

Công nghệ thông tin (7480201) 

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ 

văn, Toán, Vật lý), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) 

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (7510102) 

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ 

văn, Toán, Vật lý), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) 

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (7510303) 

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ 

văn, Toán, Vật lý) 



Công nghệ kỹ thuật cơ khí (7510201) 

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ 

văn, Toán, Vật lý), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (7580205) 

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ 

văn, Toán, Vật lý), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) 

Hệ thống thông tin quản lý (7340405) 

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ 

văn, Toán, Vật lý), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) 

Công nghệ kỹ thuật ô tô (7510205) 

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ 

văn, Toán, Vật lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) 

3. NGOẠI NGỮ 

Ngôn ngữ Anh (7220201) 

Tổ hợp môn: D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh), D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh), D14 

(Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh) 

Ngôn ngữ Pháp (7220203) 

Tổ hợp môn: D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh), D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh), D14 

(Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh) 

Ngôn ngữ Trung Quốc (7220204) 

Tổ hợp môn: D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh), D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh), D14 

(Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh) 

4. KHOA HỌC SỨC KHỎE 

Kỹ thuật xét nghiệm y học (7720601) 

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) 

Y khoa (7720101) 

Tổ hợp môn: B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) 

Điều dưỡng (7720301) 

Tổ hợp môn: B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) 

Răng – Hàm – Mặt (7720501) 



Tổ hợp môn: B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) 

Dược học (7720201) 

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) 

Y tế công cộng (7720701) 

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) 

Kỹ thuật phục hồi chức năng (7720603) 

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) 

Dinh dưỡng (7720401) 

Tổ hợp môn: B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) 

Y học dự phòng (7720110) 

Tổ hợp môn: B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) 

Kỹ thuật hình ảnh y học (7720602) 

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) 

5. SƯ PHẠM 

Giáo dục mầm non (7140201) 

Tổ hợp môn: M00 (Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện), M02 (Ngữ văn, Địa 

lý, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện), C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), C14 (Ngữ văn, 

Toán, GDCD) 

Giáo dục tiểu học (7140202) 

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), D90 (Toán, 

Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh), D84 (Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh) 

Sư phạm tiếng Khmer (7140226) 

Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), C20 (Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân), 

D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh), D15 (Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh) 

Sư phạm ngữ văn (7140217) 

Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh), C20 

(Ngữ văn, Địa lí, GDCD) 

6. LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

Chính trị học (7310201) 

Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) 



7. KINH TẾ - LUẬT 

Kinh tế (7310101): Chuyên ngành Kinh tế ngoại thương, Quản lý kinh tế, Quản lý 

dịch vụ Logistics – mô hình Co-op 

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ 

văn, Toán, Vật lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) 

Kế toán (7340301) 

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ 

văn, Toán, Vật lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) 

Luật (7380101) Chuyên ngành Luật thương mại, Luật dân sự, Luật hình sự 

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C00 (Ngữ 

văn, Lịch sử, Địa lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) 

Quản trị kinh doanh (7340101) Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản 

trị tài chính, Quản trị marketing, Quản trị nguồn nhân lực 

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ 

văn, Toán, Vật lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) 

Tài chính – Ngân hàng (7340201) 

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ 

văn, Toán, Vật lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) 

Thương mại điện tử (7340122) 

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ 

văn, Toán, Vật lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) 

8. DU LỊCH 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (7810103) 

Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý), D01 (Ngữ 

văn, Toán, Tiếng Anh), D15 (Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh) 

Quản trị khách sạn (7810201) 

Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý), D01 (Ngữ 

văn, Toán, Tiếng Anh), D15 (Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh) 

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (7810202) 

Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý), D01 (Ngữ 

văn, Toán, Tiếng Anh), D15 (Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh) 



9. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 

Quản trị văn phòng (7340406) 

Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý), D01 (Ngữ 

văn, Toán, Tiếng Anh), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh) 

Quản lý nhà nước (7310205) 

Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý), D01 (Ngữ 

văn, Toán, Tiếng Anh), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh) 

10. NGÔN NGỮ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT KHMER NAM BỘ 

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (7210210) 

Tổ hợp môn: N00 (Ngữ văn, Năng khiếu âm nhạc 1, Năng khiếu âm nhạc 2) 

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam (7220112) 

Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh) 

Ngôn ngữ Khmer (7220106) 

Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh), D01 

(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) 

Văn hóa học (7229040) 

Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh) 

Âm nhạc học (7210201) 

Tổ hợp môn: N00 (Ngữ văn, Năng khiếu âm nhạc 1, Năng khiếu âm nhạc 2) 

11. HÓA HỌC ỨNG DỤNG 

Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401) 

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D07 (Toán, 

Hóa học, Tiếng Anh) 

Hóa dược (7720203) 

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D07 (Toán, 

Hóa học, Tiếng Anh) 

12. CÔNG TÁC XÃ HỘI, THỂ DỤC THỂ THAO VÀ KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

Công tác xã hội (7760101) 

Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D78 (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng 

Anh), D66 (Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh), C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý) 



Quản lý thể dục thể thao (7810301) 

Tổ hợp môn: C19 (Ngữ văn, Lịch sử, GDCD), C14 (Ngữ văn, Toán, GDCD), C00 (Ngữ 

văn, Lịch sử, Địa lý), D78 (Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh) 

13. DỰ BỊ ĐẠI HỌC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


