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1. Đối tượng đủ điều kiện xét tuyển thẳng theo quy đinh của Bộ GD&ĐT năm 2022* 

Thí sinh thuộc các đối tượng tại khoản 1, 2, 4 Điều 8 theo Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh 

cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT có cơ hội xét tuyển 

thẳng vào Trường Đại học Văn Lang. 

2. Đối tượng xét tuyển thẳng theo quy định của Trường Đại học Văn Lang** 

Đối tượng 1: Học sinh tài năng/giỏi của các trường THPT trên toàn quốc được xét tuyển thẳng 

nếu đạt một trong các thành tích sau: 

 Đoạt giải trong các kì thi học sinh giỏi (Từ cấp tỉnh/thành phố trở lên ) trong cuộc thi khoa 

học, kỹ thuật cấp quốc gia xét tuyển vào ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự 

thi đã đoạt giải; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển; 

 Đoạt huy chương vàng, bạc, đồng các giải thể dục thể thao cấp quốc gia tổ chức một lần trong 

năm và được Tổng cục Thể dục thể thao có quyết điịnh công nhận là kiện tướng quốc gia dự 

tuyển vào các ngành thể dục thể thao phù hợp; thời gian đoạt giải không quá 4 năm tính tới 

thời điểm xét tuyển; 

 Đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp chính thức toàn quốc về ca, 

múa, nhac, mỹ thuật dự tuyển vào các ngành nghệ thuật phù hợp; thời gian đoạt giải không 

quá 4 năm tính tới thời điểm xét tuyển; 

 Đoạt giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế dự 

tuyển vào các ngành phù hợp với nghề đã đoạt giải; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính 

tới thời điểm xét tuyển; 

 Điểm trung bình chung học tập trong 02 năm học (Lớp 11, 12) đạt từ 9.0 trở lên và đạt điểm 

tổ hợp môn xét tuyển đối với ngành đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Văn Lang đạt từ 

27.0 trở lên; 

 Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt từ 27.0 điểm trở lên (Đối với tổ hợp môn xét tuyển, 

chưa tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng); 

 Điểm kì thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQG TP. HCM đạt từ 1.080 trở lên (Thang 

điểm 1.200, không tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng). 



Đối tượng 2: Thí sinh tốt nghiệp THPT từ 83 trường chuyên, trường phổ thông năng khiếu của 

các trường đại học thuộc các tỉnh, thành trên toàn quốc và đạt học lực giỏi trong 02 năm học (lớp 

11, 12) hoặc là thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi 

quốc gia (Danh sách các trường tại đây). 

Đối tượng 3: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương có cơ hội xét tuyển thẳng vào các 

ngành có Chương trình đào tạo đặc biệt nếu có chứng chỉ IELTS đạt từ 6.0 trở lên hoặc chứng 

chỉ tương đương; 

Đối tượng 4: Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài hoặc THPT do nước ngoài cấp 

tại Việt Nam (Có chứng nhận văn bằng của cơ quan có thẩm quyền) nộp hồ sơ xét tuyển thẳng 

vào các chương trình đào tạo của Trường Đại học Văn Lang năm 2022. Hội đồng tuyển sinh xét 

duyệt và thông báo kết quả cho từng thí sinh. 

 

  

2. Quy định chung 

– Quy định xét tuyển thẳng được áp dụng cho tất cả thí sinh đoạt giải thưởng năm học 2021-2022 

(Kể cả thí sinh đoạt giải các năm trước theo quy định) nếu được công nhận tốt nghiệp THPT 

hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài cấp và được công nhận trình độ tương đương. 

– Ngoài các điều kiện nêu trên, thí sinh phải đáp ứng đủ điều kiện sau: 

• Mức điểm xét tuyển theo tổ hợp môn vào ngành xét tuyển thẳng phải đạt ngưỡng đảm bảo chất 

lượng đầu vào theo quy định của Trường Đại học Văn Lang năm 2022. 

• Nếu xét tuyển ngành năng khiếu, thí sinh phải tham dự kỳ thi năng khiếu năm 2022 tại Trường 

Đại học Văn Lang hoặc tại các trường đại học có tổ chức thi năng khiếu được quy định trong đề 

án tuyển sinh của Trường Đại học Văn Lang năm 2022 và phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng 

theo quy định của Trường Đại học Văn Lang năm 2022. 

• Nếu xét tuyển vào nhóm ngành sức khỏe, thí sinh đồng thời phải đạt kết quả học tập THPT năm 

lớp 12 (hoặc tương đương) từ loại Giỏi trở lên đối với ngành Răng – Hàm – Mặt, Dược học, loại 

Khá trở lên đối với ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm Y học. Nhà trường sẽ mời phỏng 

vấn nếu hồ sơ xét tuyển của thí sinh hội đủ điều kiện theo thông báo. 

• Thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để xét tuyển phải đảm bảo chứng chỉ ngoại ngữ 

còn trong thời hạn sử dụng theo quy định trong đề án tuyển sinh của Trường Đại học Văn Lang 

năm 2022 (Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ đính kèm). 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11TIF2CYGsiQrT7ujiR_shMedld1_uHcy/edit?usp=sharing&ouid=107265537903183953106&rtpof=true&sd=true


2. Ngành học xét tuyển 

Trường Đại học Văn Lang áp dụng chính sách xét tuyển thẳng cho 61 ngành đào tạo của Trường. 

Ngoài ra, nếu xét tuyển vào ngành năng khiếu của Trường Đại học Văn Lang, thí sinh cần đáp 

ứng điều kiện về ngưỡng điểm năng khiếu như sau: 

 Ngành Piano, ngành Thanh nhạc: môn Năng khiếu âm nhạc 1 cần đạt từ 5.0 điểm trở lên 

(thang điểm 10); môn Năng khiếu âm nhạc 2 đạt từ 7.0 điểm trở lên (thang điểm 10). 

 Ngành Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình, ngành Đạo diễn điện ảnh – truyền hình: môn 

Năng khiếu sân khấu điện ảnh 1 cần đạt từ 5.0 điểm trở lên (thang điểm 10); môn Năng khiếu 

sân khấu điện ảnh 2 cần đạt từ 7.0 điểm trở lên (thang điểm 10). 

 Ngành Kiến trúc, Thiết kế Công nghiệp, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Thời 

trang, Thiết kế Mỹ thuật số: môn năng khiếu vẽ cần đạt từ 5.0 điểm trở lên (thang điểm 10). 

Ngoài tham gia thi năng khiếu tại Trường Đại học Văn Lang, thí sinh có thể sử dụng kết quả thi 

tại các trường dưới đây để xét tuyển vào Trường, cụ thể: 

 Môn năng khiếu Âm nhạc: Trường Đại học Văn Lang sử dụng kết quả thi năng khiếu năm 

2022 của thí sinh dự thi tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhạc viện Tp. HCM, Viện 

Âm nhạc Hà Nội, Học Viện âm nhạc Huế. 

 Môn năng khiếu Sân khấu điện ảnh: Trường Đại học Văn Lang sử dụng kết quả thi năng 

khiếu năm 2022 của thí sinh dự thi tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Tp.HCM, Trường 

Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. 

 Môn Vẽ Mỹ thuật, Vẽ Hình họa, Vẽ Trang trí: Trường Đại học Văn Lang sử dụng kết quả 

thi của thí sinh đã dự thi tại 06 trường đại học: Kiến trúc Tp.HCM, Mỹ thuật Tp.HCM, Tôn 

Đức Thắng, Kiến trúc Hà Nội, Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Nghệ thuật – 

ĐH Huế. 

DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2022 

  



 



3. Thời gian nộp hồ sơ:  
Từ ngày 01/07/2022 đến ngày 15/07/2022 

4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển 
• Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng 

+ Đối tượng đủ điều kiện xét tuyển thẳng theo quy đinh của Bộ GD&ĐT năm 2022 (tải mẫu 

phiếu tại đây) 

+ Đối tượng xét tuyển thẳng theo quy định của Trường Đại học Văn Lang (tải mẫu phiếu tại đây) 

• Bản sao công chứng các giấy tờ sau: 

– Giấy chứng nhận thành tích/giấy khen; 

– Học bạ THPT; 

– Phiếu điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM (Nếu xét theo kết quả điểm thi ĐGNL 

ĐHQG-TP.HCM); 

– Giấy CMND/CCCD; 

– Phiếu điểm thi các môn năng khiếu (Đối với xét tuyển ngành năng khiếu); 

– Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có). 

• Ảnh chân dung 4 x 6 cm: 02 ảnh 

• Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/1 hồ sơ. 

Bảng quy đổi điểm các chứng chỉ Ngoại ngữ năm 2022 

https://drive.google.com/file/d/13UaUTA2U2dILngmuewh5tDgITU8JXec6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10MAknxKGx2pqJq0kPYJn5KtS3cA1cSN1/view?usp=sharing


 

 


