
DS trường sử dụng kết quả bài thi  

Đánh giá năng lực của Đại học Bách Khoa HN 
STT Tên trường Phương thức xét tuyển bằng kết quả bài thi Đánh giá tư duy 2022 

1 
Trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội 

Số chỉ tiêu: 60 – 70% 
Thí sinh chọn các phần thi tương ứng của Bài thi đánh giá tư duy để đăng 
ký vào các chương trình đào tạo, cụ thể: 
+ Đăng ký xét tuyển tất cả các chương trình: Toán – Đọc hiểu – Tiếng Anh 
và Khoa học tự nhiên hoặc Toán – Đọc hiểu – Khoa học tự nhiên; 
+ Đăng ký xét tuyển các ngành Elitech, Kinh tế quản lý, Đào tạo quốc tế, 
Ngôn ngữ Anh: Toán – Đọc hiểu – Tiếng Anh. 
+ Ngành ngôn ngữ Anh có môn chính là tiếng Anh (khi xét tuyển được tính 
hệ số 2) 
Điều kiện đảm bảo chất lượng (áp dụng cho năm tuyển sinh 2022 và 
2023): thí sinh có điểm trung bình 6 học kỳ mỗi môn học bậc THPT từ 7.0 
trở lên thuộc 1 trong những tổ hợp môn 
sau: A00, A01, B00, D01, D07. Xem chi tiết 

2 
Trường Đại học 
Công nghệ Giao 
thông Vận tải 

30% chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách 
khoa Hà Nội tổ chức. Xem chi tiết 

3 
Trường Đại học Giao 
thông Vận tải 

20-30% chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học 
Bách khoa Hà Nội tổ chức. Xem chi tiết 

4 
Trường Đại học Mỏ-
Địa chất 

20% chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách 
khoa Hà Nội tổ chức 

5 
Trường Đại học 
Thăng Long 

30-50% chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học 
Bách khoa Hà Nội tổ chức. Xem chi tiết 

6 
Trường Đại học 
Thủy Lợi 

20% chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách 
khoa Hà Nội tổ chức. Xem chi tiết 

7 
Trường Đại học Xây 
Dựng Hà Nội 

Dành 30% tổng chỉ tiêu cho xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy 
do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Xem chi tiết 

8 
Trường Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật Hưng 
Yên 

Trường dự kiến dành 20% chỉ tiêu tuyển sinh cho phương thức xét tuyển 
dựa vào kỳ thi Đánh giá tư duy 2022 bên cạnh các phương thức truyền 
thống. Xem chi tiết 

9 
Trường Đại học 
Công Nghiệp Hà Nội 

~10% chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học 
Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2022. Xem chi tiết 

10 
Trường Đại học Kinh 
tế Quốc dân 

Thí sinh có điểm đánh giá tư duy (ĐGTD) của ĐH Bách khoa Hà Nội (Xét 
tuyển theo Quy chế chung của nhóm ĐHBK HN) 
– Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có điểm ĐGTD 2022 đạt từ 20 điểm (quy 
đổi về thang 30) trở lên. 
– Chỉ tiêu: 5% tổng chỉ tiêu 
– Cách thức xét tuyển: Xét từ cao xuống thấp tới khi hết chỉ tiêu theo điểm 
xét tuyển (ĐXT). ĐXT quy về thang 30: 
ĐXT = điểm ĐGTD quy đổi + điểm ưu tiên (nếu có). Xem chi tiết 

11 
Trường Đại học 
Phenikaa 

Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách 
khoa Hà Nội và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội (5-10% 
tổng chỉ tiêu). Xem chi tiết 

12 Trường Đại Học Vinh 

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy do Trường ĐH Bách khoa 
Hà Nội tổ chức và Đánh giá năng lực do ĐHQG Hà Nội tổ chức năm 2022 
(dự kiến 10% chỉ tiêu). Xem chi tiết 

13 
Học Viện Công Nghệ 
Bưu Chính Viễn 
Thông 

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy do Trường ĐH Bách khoa 
Hà Nội tổ chức (Điểm thi >=25). Điểm xét tuyển (ĐXT) được quy về thang 
điểm 30: ĐXT = điểm ĐGTD *30/40 + điểm ưu tiên (nếu có). Xem chi tiết 

14 
Trường Đại Học 
Đông Đô 

Xét tuyển kết quả kỳ thi ĐGNL (HSA) của ĐHQGHN, Đánh giá tư duy của 
ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2022 (3% chỉ tiêu) theo công thức sau: 
Tổng điểm xét tuyển = Điểm hợp phần 1 x 2 + Điểm hợp phần 2 + Điểm 
hợp phần 3. Trong đó: Điểm hợp phần 1 (Tư duy định lượng), Điểm hợp 
phần 2 (Tư duy định tính), Điểm hợp phần 3 (Khoa học). Xem chi tiết 
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15 Đại Học Hà Nội 

Xét tuyển kết hợp theo quy định của nhà trường 
Đối tượng thí sinh tham gia thi Đánh giá năng lực do trường Đại học Quốc 
gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức hoặc Đánh giá tư duy do 
trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức. (15% chỉ tiêu) Xem chi tiết 

16 
Học Viện Chính 
Sách và Phát Triển 

Xét kết quả thi Đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội 2022. Các thí 
sinh phải có điểm trung bình học tập bậc THPT lớp 12 đạt từ 7,0 trở 
lên. Xem chi tiết 

17 
Trường Đại Học 
Bách Khoa – Đại 
Học Đà Nẵng 

Xét tuyển dựa trên kết quả kì thi đánh giá tư duy do Trường Đại học Bách 
khoa Hà Nội tổ chức năm 2022. Xem chi tiết 

18 
Đại Học Kinh Tế Kỹ 
Thuật Công Nghiệp 

Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà 
Nội tổ chức năm 2022  (dự kiến 15% chỉ tiêu) 

19 
Đại Học Công Nghệ 
Đông Á 

Sử dụng kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội. 

20 
Đại học Kinh Tế 
Nghệ An 

Đang cập nhật. 

21 
Đại Học Sư Phạm 
Kỹ Thuật Vinh 

Đang cập nhật. 

22 Học Viện Tài Chính 

Xét tuyển đối với thí sinh có điểm thi đánh giá tư duy của Trường ĐH Bách 
khoa Hà Nội từ 25 điểm trở lên năm 2022. 
Điểm xét tuyển = Điểm ĐGNL *30/40 + Điểm ưu tiên (nếu có). Xem chi 
tiết 

23 
Đại Học Dược Hà 
Nội 

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy do ĐH Bách khoa Hà Nội 
tổ chức. Xem chi tiết 

 

https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-ha-noi
https://huongnghiep.hocmai.vn/truong-dai-hoc-ha-noi-hanu-giu-nguyen-3-phuong-thuc-tuyen-sinh-nam-2022/
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien
https://huongnghiep.hocmai.vn/tuyen-sinh-2022-hv-chinh-sach-phat-trien-danh-20-chi-tieu-xet-diem-thi-danh-gia-nang-luc/
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-bach-khoa-dai-hoc-da-nang
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-bach-khoa-dai-hoc-da-nang
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-bach-khoa-dai-hoc-da-nang
https://huongnghiep.hocmai.vn/tuyen-sinh-2022-cac-truong-thanh-vien-dai-hoc-da-nang-cong-bo-phuong-thuc-tuyen-sinh/
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-ky-thuat-cong-nghiep
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-ky-thuat-cong-nghiep
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghe-dong-a
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghe-dong-a
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-nghe-an
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-nghe-an
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-ky-thuat-vinh
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-ky-thuat-vinh
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/hoc-vien-tai-chinh
https://huongnghiep.hocmai.vn/tuyen-sinh-2022-hoc-vien-tai-chinh-danh-50-chi-tieu-xet-hoc-sinh-gioi-thpt-va-xet-tuyen-thang/
https://huongnghiep.hocmai.vn/tuyen-sinh-2022-hoc-vien-tai-chinh-danh-50-chi-tieu-xet-hoc-sinh-gioi-thpt-va-xet-tuyen-thang/
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-duoc-ha-noi
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-duoc-ha-noi
https://huongnghiep.hocmai.vn/dh-duoc-ha-noi-tuyen-sinh-2022-bo-sung-3-chuong-trinh-dao-tao-tang-chi-tieu-tuyen-sinh/

