TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v phương thức và chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 tại Hà Nội
Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU
Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo
dục Mần non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/05/2020 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo kính trình Ban Giám hiệu phương thức
xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2022 và chỉ tiêu (dự kiến) như sau:
1. Tổng chỉ tiêu: Giữ ổn định chỉ tiêu như năm 2021 là 5700 (Hà nội 4200, Phân hiệu
tại TP.HCM 1500).
2. Các ngành tuyển sinh và đào tạo: 28 ngành đào tạo đại trà, 10 chương trình tiên
tiến và chất lượng cao, 2 chương trình liên kết quốc tế (bảng dưới)
Mã ngành
Ngành tuyển sinh
I. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ
7340101
Quản trị kinh doanh
1
7340201
Tài chính - Ngân hàng
2
7340301
Kế toán
3
7310101
Kinh tế
4
7810103
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
5
7840101
Khai thác vận tải
6
7840104
Kinh tế vận tải
7
7460112
Toán ứng dụng
8
7480201
Công nghệ thông tin
9
7510104
Công nghệ kỹ thuật giao thông
10
7510605
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
11
7520103
Kỹ thuật cơ khí
12
7520114
Kỹ thuật cơ điện tử
13

STT

14
15
16
17
18
19

7520115

Kỹ thuật nhiệt

7520116
7520130
7520201
7520207
7520216

Kỹ thuật cơ khí động lực
Kỹ thuật ô tô
Kỹ thuật điện
Kỹ thuật điện tử - viễn thông
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

20

7520219

Hệ thống giao thông thông minh

STT

Mã ngành

21

7520218

Ngành tuyển sinh
Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo

7520320
Kỹ thuật môi trường
22
7580101
Kiến trúc (Tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu)
23
7580201
Kỹ thuật xây dựng
24
7580202
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
25
7580205
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
26
7580301
Kinh tế xây dựng
27
7580302
Quản lý xây dựng
28
II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các
7580205QT
chương trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp,
1
Việt - Anh; Công trình Giao thông đô thị Việt - Nhật)
Ngành Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao
7480201QT
2
Công nghệ thông tin Việt - Anh)
Ngành Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ
7520103QT
3
khí ô tô Việt - Anh)
Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ
7580201QT-01
4
thuật xây dựng công trình giao thông)
Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao
7580201QT-02
5
Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp)
Ngành Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao
7580301QT
6
Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh)
Ngành Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán
7340301QT
7
tổng hợp Việt - Anh)
Ngành Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao
7340101QT
8
Quản trị kinh doanh Việt - Anh)
III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ
Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản lý xây dựng
7580302LK
1
(Đại học Bedfordshire – Anh Quốc cấp bằng)
Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản trị kinh doanh
7340101LK
2
(Đại học EM Normandie – Cộng hòa Pháp cấp bằng)

3. Phương thức tuyển sinh: Gồm 5 phương thức
- Phương thức 1: Sử dụng kết quả kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) năm 2022 để
xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn của tổ hợp đăng ký xét tuyển + điểm ưu tiên
(nếu có). Chỉ tiêu: dự kiến 50% tổng chỉ tiêu
- Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ THPT) để xét tuyển: Thí sinh
tốt nghiệp THPT có tổng điểm ba môn học trong tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình lớp 10 +
điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình lớp 12) + điểm ưu tiên (nếu có) từ ngưỡng điểm
được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trở lên, trong đó điểm của ba môn trong tổ hợp xét tuyển
không có điểm trung bình môn nào dưới 5,50 điểm. Chỉ tiêu: dự kiến 20-25% tổng chỉ tiêu
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học
sinh giỏi Quốc gia và các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia, Quốc tế. Chỉ tiêu: dự kiến
1-2% tổng chỉ tiêu
- Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp: Thí sinh có chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế tiếng
Anh (tiếng Pháp) tương đương IELTS từ 5.0 trở lên (còn hiệu lực đến ngày xét tuyển) và có

tổng điểm 2 môn thi THPT năm 2021 thuộc tổ hợp xét tuyển của Trường đạt từ 12,00 điểm
trở lên (trong đó có môn Toán và 01 môn khác không phải Ngoại ngữ). Chỉ tiêu: dự kiến 510% tổng chỉ tiêu
- Phương thức 5: Sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do các Trường Đại học phối
hợp tổ chức. Chỉ tiêu: dự kiến 20% tổng chỉ tiêu.
Kính trình Ban Giám hiệu xem xét./.
TRƯỞNG PHÒNG KT&ĐBCLĐT

PGS.TS. Nguyễn Thị Hòa

