
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 

 
1. Đối tượng tuyển sinh: 

Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) 

• Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; 

• Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; 

• Không bị vi phạm pháp luật; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

2. Phạm vi tuyển sinh: 

• Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) tuyển sinh trên phạm vi cả nước và quốc tế 

3. Chỉ tiêu tuyển sinh 

Năm 2022 Trường Quản trị và Kinh doanh tuyển sinh 4 ngành với chỉ tiêu cụ thể như sau:  

Mã trường Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu 

QHD Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ 7900101 100 

QHD Marketing và Truyền thông 7900102 100 

QHD Quản trị Nhân lực và Nhân tài 7900103 100 

QHD Quản trị và An ninh 7900189 80 

4. Phương thức tuyển sinh  

Phương thức tuyển sinh: Đánh giá trí thông minh cảm xúc EQ kết hợp xét tuyển: 

4.1. Đánh giá trí thông minh cảm xúc EQ:  

Đợt 1: Tất cả các thí sinh có nguyện vọng dự tuyển vào mỗi chương trình đào tạo đều được 

đánh giá trí thông minh cảm xúc EQ bởi Ban đánh giá hồ sơ và đánh giá EQ thuộc Hội đồng 

tuyển sinh (HĐTS) trước khi đăng ký xét tuyển. Các hình thức đánh giá gồm: 

4.1.1. Đánh giá thông qua phỏng vấn thí sinh. Hoặc; 

4.1.2. Đánh giá thông qua Clip: thí sinh gửi clip dài tối đa 5 phút với nội dung giới thiệu bản 

thân, gia đình, lý do lựa chọn chương trình dự tuyển. Đặc biệt, tối thiểu 30 giây cuối 

cùng thí sinh phải sử dụng tiếng Anh để giới thiệu. Hoặc;  

4.1.3. Đánh giá kết hợp thông qua Clip và phỏng vấn thí sinh. 

Đợt bổ sung: Các thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của 03 môn (thuộc tổ hợp xét 

tuyển) hoặc điểm thi đánh giá năng lực (HAS) của ĐHQGHN đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng 

đầu vào do ĐHQGHN và HSB quy định được tham gia đánh giá trí thông minh cảm xúc EQ 



 

bổ sung 

Quy trình tổ chức đánh giá trí thông minh cảm xúc EQ: 

❖ Hồ sơ đăng ký 

STT Tên văn bản Số lượng Đơn vị 

1 Phiếu đăng ký sơ tuyển (Theo mẫu) 01 Bản 

2 Bản chụp CMT/CCCD (02 mặt) 01 Bản 

3 Bản chụp học bạ đến hết học kỳ 1 lớp 12 (đối 

với xét tuyển đợt 1) và đến hết học kỳ 2 lớp 

12 (đối với xét tuyển đợt bổ sung – nếu có) 

01 Bản 

4 Bản chụp Chứng chỉ/chứng nhận/ bằng khen 

(nếu có) 

01 Bản 

Lưu ý:  

• Các bản scan/ chụp ảnh phải đảm bảo rõ nét, trên một mặt phẳng và cắt các phần 

thừa xung quanh bản chụp (nếu có). Đối với những hồ sơ như học bạ, chứng chỉ có 

nhiều hơn 1 trang phải được ghép vào 1 file trước khi gửi.  

• Thí sinh chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đăng ký sơ tuyển, trường hợp 

phát hiện sai sót khi nhập học kết quả sơ tuyển của thí sinh trước đó sẽ bị hủy. 

Các thí sinh có thể đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn của HSB. 

❖ Điều kiện tham dự đánh giá EQ 

o Thí sinh đã nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký đánh giá EQ, lệ phí đăng ký tham gia đánh 

giá EQ theo quy định của HSB; 

o Thí sinh đã vượt qua vòng đánh giá hồ sơ với điểm đạt 60/100 điểm. Kết quả đánh 

giá hồ sơ sẽ được thông báo cho thí sinh tối đa 10 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ 

❖ Thời gian đánh giá EQ 

Trường hợp đánh giá EQ thông qua phỏng vấn trực tiếp: HĐTS tổ chức phỏng vấn các thí 

sinh vào thứ 7 & CN theo các đợt dự kiến như sau: 

o Đợt 1: từ ngày 20/03 đến trước ngày xét tuyển 02 tuần 

o Đợt bổ sung (nếu có): Theo lịch chung của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN 

Trường hợp đánh giá EQ qua clip: HĐTS sẽ tổ chức đánh giá EQ trong vòng 01 tuần kể từ 

ngày thí sinh gửi Clip 

❖ Cách thức đánh giá EQ 



 

o Ban đánh giá EQ sẽ đánh giá theo các tiêu chí được HSB quy định tại mẫu Phiếu 

đánh giá EQ. 

o Kết quả đánh giá EQ: Thí sinh đạt tổng điểm 70/100 điểm sẽ vượt qua vòng đánh 

giá EQ, HĐTS sẽ thông báo kết quả đánh giá EQ cho thí sinh sau tối đa 10 ngày 

(tính từ ngày phỏng vấn hoặc từ ngày đánh giá qua Clip). 

4.2. Xét tuyển 

Các hình thức xét tuyển và tỉ lệ chỉ tiêu theo từng hình thức 

STT Hình thức xét tuyển 
Tỷ lệ % 

tổng chỉ tiêu 

1 Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 65% 

2 Xét tuyển theo phương thức khác 35% 

2.1 Xét tuyển thẳng, UTXT, xét tuyển chứng chỉ quốc tế (A-level, SAT, 

IELTS, ...) 

15% 

2.2 Xét tuyển kết quả thi Đánh giá năng lực học sinh THPT (HSA) do 

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức 

20% 

 

4.2.1. Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 

Xét tuyển đối với thí sinh vượt qua vòng đánh giá EQ của HSB và có kết quả thi Tốt 

nghiệp THPT năm 2022 với tổng điểm của tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng 

đầu vào do ĐHQGHN và HSB quy định. 

4.2.2. Xét tuyển theo phương thức khác 

4.2.2.1. Xét tuyển thẳng, UTXT, xét tuyển chứng chỉ quốc tế (A-level, SAT, IELTS, ….) 

 Dự kiến 15% chỉ tiêu xét tuyển dành cho thí sinh vượt qua vòng đánh giá EQ và thuộc 

nhóm xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển chứng chỉ quốc tế (SAT, A-level, IELTS, 

Toefl, TOEIC) và thí sinh người nước ngoài. Trong đó: 

- Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: thực hiện theo Quy chế của Bộ 

GD&ĐT và theo quy định đặc thù của ĐHQGHN 

- Đối với thí sinh có chứng chỉ A-level, SAT  

o Đối với thí sinh có chứng chỉ A-Level còn hiệu lực: có điểm chứng chỉ A-Level của 

tổ hợp kết quả 03 môn theo các khối thi quy định của ngành đào tạo đạt từ 60/100 

điểm trở lên (tương đương điểm C, PUM (Percentage Uniform Mark) range ≥ 60) 

mới đủ điều kiện đăng ký để xét tuyển. 

o Đối với thí sinh có kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT còn hiệu lực: đạt điểm từ 

1100/1600 hoặc 1450/2400 trở lên. 



 

- Đối với thí sinh có chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOEIC  

Đối với thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương (TOEFL, TOEIC): có tổng điểm 02 môn còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 14 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán). 

- Đối với thí sinh người nước ngoài 

Với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương được xét tuyển theo Quyết định 

số 4848/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/12/2017 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy 

định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN. 

4.2.2.2. Xét tuyển kết quả thi Đánh giá năng lực học sinh THPT (HSA) do ĐHQGHN tổ 

chức 

 Dự kiến 20% chỉ tiêu xét tuyển dành cho thí sinh vượt qua vòng đánh giá EQ của HSB 

và có kết quả thi HSA năm 2022 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN và 

HSB quy định 

5. Chính sách xét tuyển 

5.1. Nguyên tắc xét tuyển 

- Xét tuyển theo nguyên tắc từ cao đến thấp cho đến khi hết chỉ tiêu; Trường hợp thí 

sinh xét tuyển theo các phương thức khác nhập học ít hơn chỉ tiêu được duyệt, chỉ tiêu 

còn lại được chuyển sang chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi Tốt nghiệp THPT. 

- Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển. 

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định. Quá thời hạn 

quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và HĐTS 

được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung. 

Tiêu chí phụ 

- Đối với xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: xét tuyển từ cao đến thấp cho đến khi hết 

chỉ tiêu phân bổ. Thứ tự ưu tiên xét tuyển thẳng, ưu tiên xét theo cấp độ giải thưởng 

(quốc tế, khu vực, quốc gia, cấp tỉnh), kết quả học tập THPT.  

- Đối với xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế: xét tuyển từ cao đến thấp theo tổng điểm 

quy đổi cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

- Đối với xét tuyển theo kết quả thi Tốt nghiệp THPT: Trong trường hợp bằng điểm xét 

tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển căn cứ lần lượt theo điểm từ cao xuống thấp 

của môn thi Tiếng Anh và môn thi Toán. 

5.2. Thời gian xét tuyển 

5.2.1. Thời gian xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 

- Xét tuyển đợt 1: Theo lịch chung của Bộ GD&ĐT. 



 

- Xét tuyển bổ sung (nếu có): từ ngày kết thúc nhập học đợt 1 

 Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển theo quy định của Sở GDĐT. Trong các đợt xét 

tuyển bổ sung, thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định tại HSB.  

 Đối với các thí sinh đánh giá EQ trước ngày báo cáo kết quả sơ tuyển trên cổng thông 

tin của Bộ sẽ được xét tuyển đợt 1 theo lịch trình chung của Bộ. Danh sách thí sinh trúng 

tuyển và xác nhận nguyện vọng học tại Ngành đào tạo bằng cách nộp bản chính Giấy chứng 

nhận kết quả thi Tốt nghiệp THPT 2022 và bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời sẽ 

được nhà trường cập nhật lên cổng thông tin của Bộ. Các thí sinh trúng tuyển nhưng chưa xác 

nhận nhập học trong thời gian này sẽ được chuyển sang đợt xét tuyển bổ sung (nếu ngành đào 

tạo đó còn chỉ tiêu). 

 Đối với các thí sinh tham gia đánh giá EQ đợt bổ sung, nhà trường sẽ công bố kết quả 

đánh giá EQ cho thí sinh sau tối đa 07 ngày làm việc (tính từ ngày phỏng vấn hoặc gửi Clip). 

Kết thúc đánh giá EQ đợt bổ sung, trường sẽ thực hiện xét tuyển theo nguyên tắc từ cao 

xuống thấp.  

  Thông tin điều chỉnh thời gian xét tuyển đợt 1 và đợt bổ sung theo quy định của Bộ 

GD&ĐT và theo lịch tuyển sinh chung của ĐHQGHN (nếu có) được công bố công khai trên 

website của HSB. 

5.2.2. Thời gian xét tuyển theo phương thức khác. 

 Hồ sơ và thời gian ĐKXT thẳng và đăng ký UTXT: thí sinh thực hiện theo Quy chế 

tuyển sinh, Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GD & ĐT và của ĐHQGHN; 

 Thí sinh sử dụng chứng chỉ IELTS hoặc A-Level hoặc kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa 

SAT tải phiếu ĐKXT theo mẫu. Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc thư chuyển phát nhanh tới Phòng 

Đào tạo, Trường Quản trị và Kinh doanh; 

 Thí sinh sử dụng kết quả thi HSA thực hiện xét tuyển theo lịch chung của ĐHQGHN. 

5.3. Chính sách ưu tiên xét tuyển 

5.3.1. Chính sách ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực 

Chính sách ưu tiên xét tuyển theo đối tượng, theo khu vực được thực hiện theo Quy chế 

tuyển sinh, Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học 

chính quy của ĐHQGHN năm 2022. 

5.3.2. Xét tuyển thẳng 



 

 Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) thực hiện xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển 

sinh, Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính 

quy của ĐHQGHN năm 2022 và quy định của HSB.  

Các thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng phải vượt qua phần đánh giá EQ trước khi 

HĐTS tổ chức xét tuyển. 

Xét tuyển thẳng dự kiến đối với các đối tượng dưới đây: 

Thí sinh là học sinh THPT chuyên của ĐHQGHN được xét tuyển thẳng vào bậc đại 

học tại HSB phải tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 03 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng 

một trong các tiêu chí sau: 

a) Là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, 

triển lãm Trường học kỹ thuật khu vực, quốc tế; 

b) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN; 

c) Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Trường học tự nhiên bậc THPT 

được tổ chức hàng năm; 

d) Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

hoặc các cuộc thi sáng tạo Trường học kỹ thuật quốc gia; 

e) Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 03 năm THPT và có tổng điểm 

04 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 28,0 điểm trong đó không có điểm bài 

thi/môn thi xét tốt nghiệp nào dưới 5,0 điểm (mức điểm xét tuyển cụ thể và các tiêu chí phụ 

do HĐTS quy định). 

Học sinh đạt một trong các tiêu chí quy định tại điểm a, b, c, d trên trong các năm học 

ở bậc THPT được bảo lưu kết quả khi xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại 

ĐHQGHN. 

Thí sinh là học sinh THPT chuyên không thuộc ĐHQGHN được đăng ký xét tuyển 

thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại HSB nếu đáp ứng các yêu cầu như đối với học sinh 

THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được nêu trên. 

5.3.3. Ưu tiên xét tuyển 

Thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào HSB nếu đạt 

ngưỡng đảm bảo đầu vào ngành đào tạo năm 2022 của ĐHQGHN và HSB quy định. Ngoài 

ra, HSB ưu tiên xét tuyển thí sinh đạt học lực loại giỏi trong 03 năm học bậc THPT, đã tốt 

nghiệp THPT, có kết quả thi Tốt nghiệp THPT hoặc kết quả thi đánh giá năng lực của 

ĐHQGHN đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào của HSB và đáp ứng một trong các 



 

tiêu chí sau: Đạt nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc thành phố tương 

đương cấp tỉnh, hoặc cấp ĐHQGHN các môn thi (môn thi đoạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển của 

ngành theo quy định tại đề án). 

 ĐKXT thẳng và ưu tiên xét tuyển (UTXT): 

o Hồ sơ ĐKXT thẳng và đăng ký UTXT: thí sinh thực hiện theo Quy chế tuyển sinh, 

Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GD & ĐT và của ĐHQGHN; 

o Thời gian nộp hồ sơ ĐKXT thẳng và đăng ký UTXT: thí sinh phải nộp hồ sơ 

ĐKXT thẳng và đăng ký UTXT tại Sở Giáo dục và Đào tạo theo hướng dẫn. HSB 

chỉ nhận hồ sơ ĐKXT thẳng và đăng ký UTXT từ các Sở GD & ĐT trong thời gian 

quy định 

5.4. Lệ phí xét tuyển/ thi tuyển 

- Lệ phí đăng ký hồ sơ, đánh giá hồ sơ và đánh giá EQ: 300.000 vnđ 

- Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN 

6. Các ngành tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển 

Ngành dự kiến 

tuyển sinh 

Tổ hợp xét tuyển  

(Theo điểm thi tốt nghiệp THPT) 

Tổ hợp xét tuyển theo  

Bài thi đánh giá năng lực 

(HSA) của ĐHQGHN 

I. Ngành Quản trị 

Doanh nghiệp và 

Công nghệ (MET) 

Mã ngành: 7900101 

A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) 

Tư duy định tính, Tư duy 

định lượng, Khoa học 

D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) 

D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh) 

D08  (Toán, Sinh, Tiếng Anh) 

II. Ngành Marketing 

và Truyền thông 

(MAC) 

Mã ngành: 7900102 

D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) 

Tư duy định tính, Tư duy 

định lượng, Khoa học 

D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh) 

D10 (Toán, Địa lý, Tiếng Anh) 

D96 (Toán, Khoa học xã hội, Anh) 

III. Ngành Quản trị 

Nhân lực và Nhân 

tài (HAT) 

Mã ngành: 7900103 

D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) 

Tư duy định tính, Tư duy 

định lượng, Khoa học 

D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh) 

D10 (Toán, Địa lý, Tiếng Anh) 

D96 (Toán, Khoa học xã hội, Anh) 

IV. Ngành Quản trị 

và An ninh (MAS) 

Mã ngành: 7900189 

A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) 

Tư duy định tính, Tư duy 

định lượng, Khoa học 

D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) 

D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh) 

D08  (Toán, Sinh, Tiếng Anh) 



 

Lưu ý: Thí sinh được xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT phải có điểm thi THPT môn 

Tiếng Anh đạt từ 5 điểm. Thí sinh xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực (HSA) của 

ĐHQGHN phải có điểm tổng kết môn tiếng Anh lớp 12 đạt từ 7.0 trở lên. 

7. Học phí và các điều kiện khác 

7.1. Học phí  

Ngành dự kiến tuyển sinh Học phí toàn khóa 

I. Ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET) 255 triệu đồng 

II. Ngành Marketing và Truyền thông (MAC) 235 triệu đồng 

III. Ngành Quản trị nhân lực và nhân tài (HAT) 235 triệu đồng 

IV. Ngành Quản trị và an ninh (MAS) 350 triệu đồng 

(Học phí không bao gồm học phí 

của các học phần tự chọn theo nhu 

cầu cá nhân) 

7.2. Điều kiện về trình độ tiếng Anh  

- Sinh viên ngành MET phải có chứng chỉ tiếng Anh đạt bậc 4 theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trước khi học các học phần chuyên 

môn bằng Tiếng Anh (dự kiến cuối năm thứ nhất)  

- Sinh viên ngành MAC, HAT, MAS phải có chứng chỉ tiếng Anh đạt bậc 3 theo Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trước khi học các học phần 

chuyên môn bằng Tiếng Anh (dự kiến cuối năm thứ hai). 

- Chương trình có hỗ trợ sinh viên có nhu cầu học ôn và thi chứng chỉ tiếng Anh đạt 

chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra của ngành đào tạo. 

- Miễn điều kiện tiếng Anh đầu vào nói trên đối với các thí sinh có các chứng chỉ còn 

hạn sử dụng tương đương chứng chỉ bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt Nam. 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Lưu: VT, ĐT; 
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