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Năm 2022, HUFLIT xét tuyển theo 04 phương thức: 

1. Phương thức 1: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 

2. Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT 

 Phương thức 2a: Xét tuyển theo điểm trung bình 3 môn của học kỳ II lớp 11 + 

học kỳ I lớp 12. 

 Phương thức 2b: Xét tuyển theo điểm trung bình 3 môn lớp 12 THPT. 

3. Phương thức 3: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM năm 2022. 

4. Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 

  

I/ Các ngành đào tạo: 

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO 



 
  

II/ Các phương thức xét tuyển 

1. Phương thức 1: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 
Thời gian, hình thức nhận hồ sơ ĐKXT theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

  

2. Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả học bạ 

2.1 Thời gian xét tuyển: 

 Đợt 1: Từ ngày 01/03/2022 đến 30/04/2022. 

 Đợt 2: Từ ngày 04/05/2022 đến 30/06/2022. 

 Đợt 3: Từ ngày 04/07/2022 đến 22/07/2022. 

 Đợt 4: Từ ngày 25/07/2022 đến 12/08/2022. 

 Đợt 5: Từ ngày 15/08/2022 đến 01/09/2022. 

 Đợt 6: Từ ngày 05/09/2022 đến 20/09/2022. 

Sau mỗi đợt tuyển sinh, nếu còn chỉ tiêu trường sẽ xem xét tuyển đợt tiếp theo. 

 

2.2 Điều kiện xét tuyển: 

 Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

 Có điểm học bạ THPT của 3 môn xét tuyển từ 18.0 trở lên. 



2.3 Hồ sơ xét tuyển: 

 Phiếu đăng ký xét tuyển; 

 Bản sao học bạ THPT có công chứng; 

 Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có); 

 Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (chỉ dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 

2021 về trước); 

3. Phương thức 3: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM năm 2022: 

3.1 Thời gian xét tuyển: 

 Trường sẽ có thông báo chính thức khi có kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 

của ĐHQG TP.HCM (theo đợt). 

3.2 Điều kiện xét tuyển: 

 Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; 

 Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2022 do ĐHQG TP.HCM tổ chức và có kết quả 

đạt từ ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học 

TP.HCM quy định. 

3.3 Hồ sơ xét tuyển: 

 Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của HUFLIT); 

 Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQG 

TP.HCM; 

 Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). 

4. Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 

4.1 Đối tượng xét tuyển: 

 Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia sẽ được tuyển 

thẳng vào các ngành như sau: 

RST 
Tên môn thi 

học sinh giỏi 
Tên ngành đào tạo Mã ngành 

1 Địa lý 

 

Đông phương học 

  

7310608 

2 

 

Tin học 
  

Công nghệ thông tin (*) 7480201 

  

3 
Tiếng Anh 

Ngôn ngữ Anh (*) 7220201 

Đông phương học 7310608 



4 Tiếng Trung Quốc 

 

Ngôn ngữ Trung Quốc (*) 

  

7220204 

 

Đông phương học 

  

7310608 

 

Ghi chú: 

 Những ngành có đánh dấu (*) là ngành đúng; 

 Các ngành còn lại là ngành gần. 

4.2 Thời gian xét tuyển: 

 Theo kế hoạch xét tuyển và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022. 

  

-----------o0o---------- 

  

QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ 

PHƯƠNG THỨC 2: XÉT TUYỂN BẰNG KẾT QUẢ HỌC BẠ THPT 

PHƯƠNG THỨC 3: XÉT TUYỂN BẰNG KẾT QUẢ ĐIỂM THI ĐGNL CỦA 

ĐHQG TP.HCM NĂM 2022 

  

I/ Quy trình nộp hồ sơ xét tuyển 
1. Bước 1: Thí sinh đăng ký trực tuyến tại: https://tuyensinh.huflit.edu.vn (lưu ý điền đầy đủ và 

chính xác thông tin, tải ảnh học bạ hoặc kết quả thi ĐGNL + giấy tờ ưu tiên theo yêu cầu). (link cách 

tính điểm) 

2. Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản với username + password được cung cấp (qua email). Kiểm tra, 

chỉnh sửa thông tin nếu cần thiết. 

 Nộp trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh của HUFLIT. 

 Gửi hồ sơ qua đường bưu điện. 

 Đóng bằng hình thức chuyển khoản 

 Đóng bằng hình thức trực tiếp: tại HUFLIT. 

3. Bước 3: In phiếu đăng ký xét tuyển + chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh (gồm các loại giấy tờ nêu ở thông 

báo). (link phương thức xét tuyển) 

4. Bước 4: Nộp hồ sơ về trường (chọn 1 trong 2 cách):                   

    

THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH 
 

  

  Phòng Tuyển sinh -  Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM 
  828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

  Hotline: 1900 2800 

  Zalo: 0965876700 

  Email: tuyensinh@huflit.edu.vn 

https://tuyensinh.huflit.edu.vn/
mailto:tuyensinh@huflit.edu.vn


II/ Cách tính điểm xét tuyển 
Điểm chuẩn được xác định theo từng ngành. Các tổ hợp xét tuyển có cùng điểm chuẩn (không có điểm chênh 

lệch giữa các tổ hợp xét tuyển trong từng ngành). 

 

1. Đối với các ngành không có môn xét tuyển chính: 
Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp môn thi + Điểm ưu tiên 

 
2. Đối với các ngành có môn xét tuyển chính là tiếng Anh: 

Điểm xét tuyển = (Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp + Điểm môn Tiếng Anh) + Điểm ưu tiên x 4/3 
 
Điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng được thực hiện đúng theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển 

sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 

tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 
  

Tác giả bài viết: Tuyển sinh HUFLIT 

Nguồn tin: Phòng Tuyển sinh 

 


