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BỘ NGOẠI GIAO 

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2021 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. TÊN TRƯỜNG, SỨ MỆNH, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ VÀ ĐỊA CHỈ TRANG 

THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

Tên trường: HỌC VIỆN NGOẠI GIAO 

Sứ mệnh: Học viện Ngoại giao với hơn 60 năm truyền thống phát triển vững vàng, 

là cơ sở hàng đầu trong cả nước có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi 

dưỡng cán bộ và nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu chuyên sâu phục vụ công tác đối 

ngoại và hội nhập quốc tế toàn diện của đất nước. 

(1) Về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng cán bộ: Học viện Ngoại 

giao là cơ sở đào tạo luôn đi đầu trong việc đổi mới mục tiêu, phương pháp, nội dung đào 

tạo theo định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước. Cho đến năm 2021, Học viện đã 

tuyển sinh 11 khoá Nghiên cứu sinh Quan hệ quốc tế (QHQT), 04 khóa Nghiên cứu sinh 

Luật quốc tế (LQT), 21 khoá Cao học QHQT, 09 khóa Cao học LQT, 07 khóa Cao học 

Kinh tế quốc tế (KTQT), 47 khoá Đại học chính quy, 05 Khoá Cao đẳng và 23 khoá 

Trung cấp*. Học viện đã ký kết chương trình hợp tác đào tạo thạc sĩ và cử nhân QHQT 

với Trường Đại học Lyon III của Pháp và Trường Đại học Victoria Wellington của New 

Zealand. Các giảng viên và cán bộ nghiên cứu của Học viện đồng thời là các nhà ngoại 

giao với nhiều kinh nghiệm thực tế. Nhiều giảng viên đã từng là Trưởng các cơ quan đại 

diện của Việt Nam tại các quốc gia và các tổ chức quốc tế. Đội ngũ giảng viên của Học 

viện phần lớn được đào tạo đại học và sau đại học tại các trường đại học hàng đầu thế 

giới và có thể giảng dạy trực tiếp các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và 

tiếng Trung Quốc. Ngoài ra, Học viện còn có một mạng lưới các chuyên gia cao cấp 

trong nước và quốc tế thường xuyên giảng dạy và nói chuyện chuyên đề với sinh viên. 

Bên cạnh đó, Học viện được Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức trong ngành ngoại giao và cán bộ làm công tác đối ngoại của các Bộ, 

Ngành, địa phương.    

(2) Về nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu chuyên sâu phục vụ công tác đối ngoại và 

hội nhập quốc tế toàn diện của đất nước: Học viện Ngoại giao là đơn vị nòng cốt thực 

                                                           
* Hiện nay, Học viện đã dừng đào tạo hệ Cao đẳng và Trung cấp. 
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hiện công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược của Bộ Ngoại giao. Học viện có chức năng 

nghiên cứu khoa học về QHQT và quản lý chương trình nghiên cứu khoa học của Bộ 

Ngoại giao. Cho đến nay, Học viện đã hoàn thành hàng trăm công trình khoa học cấp 

Nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở; tổ chức thành công nhiều cuộc hội thảo trong nước và 

quốc tế. Học viện là thành viên của nhiều viện nghiên cứu như: Viện nghiên cứu chiến 

lược và quốc tế ASEAN-ISIS, Hội đồng Hợp tác An ninh châu Á - Thái Bình Dương 

(CSCAP), Điều phối viên của Việt Nam trong Mạng lưới nghiên cứu xung đột ở Đông 

Nam Á; có quan hệ hợp tác với hơn 80 Viện nghiên cứu và trường đại học nước ngoài; có 

quan hệ với nhiều Đại sứ quán nước ngoài  và tổ chức quốc tế tại Hà Nội. 

Với vai trò là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực nghiên 

cứu và đào tạo về QHQT ở Việt Nam, Học viện Ngoại giao đóng vai trò tham mưu quan 

trọng cho Lãnh đạo Bộ Ngoại giao trong việc hoạch định và triển khai chính sách đối 

ngoại của Đảng và Nhà nước. 

Học viện Ngoại giao là thành viên tích cực trong Ban nội dung của các Hội nghị 

quốc tế được tổ chức tại Việt Nam như Hội nghị Thượng đỉnh các nước nói tiếng Pháp, 

Hội nghị cấp cao APEC, Hội nghị cấp cao ASEAN, Hội nghị ASEM...  

Từ năm 1994 đến nay, Học viện Ngoại giao liên tục được Bộ Ngoại giao công nhận 

là đơn vị xuất sắc trong Ngành và được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương như: 

Huân chương Lao động hạng Nhất (1994), Huân chương Độc lập hạng Ba (1999), Huân 

chương Độc lập hạng Nhì (2004), Huân chương Hồ Chí Minh (2009), Huân chương Độc 

lập hạng Nhất (2019). Bên cạnh đó, Học viện đã được tặng thưởng nhiều Bằng khen và 

Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, các Bộ, Ngành, thành phố Hà Nội và các tổ 

chức Đảng và Đoàn cấp trên. 

Địa chỉ trụ sở: Học viện Ngoại giao, số 69, phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, 

quận Đống Đa, Hà Nội; Hotline: 0943.482.840; Fax: (84-24 ) 3834 3543; Email: 

tuyensinhhvng@dav.edu.vn.  

Địa chỉ website: https://www.dav.edu.vn. 

2. QUY MÔ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY ĐẾN NGÀY 31/12/2020 (NGƯỜI HỌC) 

STT Phương thức, Trình độ đào tạo 
Quy mô theo khối ngành đào tạo 

Tổng 
Khối ngành III Khối ngành VII 

1 Sau đại học   383 

1.1 Tiến sĩ   56 

1.1.1 Ngành Quan hệ quốc tế  51 51 

1.1.2 Ngành Luật quốc tế 05  5 

mailto:tuyensinhhvng@dav.edu.vn
https://www.dav.edu.vn/
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1.2 Thạc sĩ   327 

1.2.1 Ngành Quan hệ quốc tế  187 187 

1.2.2 Ngành Luật quốc tế 80  80 

1.2.3 Ngành Kinh tế quốc tế  60 60 

2 Đại học chính quy   2210 

2.1 Ngành Quan hệ quốc tế  521 521 

2.2 Ngành Luật quốc tế 376  376 

2.3 Ngành Kinh tế quốc tế  451 451 

2.4 Ngành Truyền thông quốc tế  464 464 

2.5 Ngành Ngôn ngữ Anh  398 398 

3. THÔNG TIN VỀ TUYỂN SINH CHÍNH QUY CỦA 02 NĂM GẦN NHẤT 

3.1. Phương thức tuyển sinh của 02 năm gần nhất 

- Tuyển sinh trong cả nước.  

- Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia / Tốt nghiệp THPT để xét tuyển.  

- Năm 2020, Học viện bổ sung thêm phương thức xét tuyển kết hợp Chứng chỉ 

ngoại ngữ quốc tế và Kết quả học tập THPT. 

- Đối với các ngành Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế và Truyền thông 

quốc tế, các môn nhân hệ số 1. Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, điểm môn tiếng Anh nhân 

hệ số 2, các môn còn lại nhân hệ số 1.  

- Thông tin về các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh 02 năm 2019, 2020: 

Ký 

hiệu 

trường 

Ngành học 
Mã 

ngành 
Tổ hợp xét tuyển 

Tổng chỉ tiêu 

2019 2020 

 HQT Các ngành đào tạo Đại học   450 500 

  Ngành Quan hệ quốc tế  7310206 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

hoặc  

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

hoặc  

D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp 

hoặc  

D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Trung Quốc (năm 2020) 

90 100 

  Ngành Kinh tế quốc tế  7310106 

A00: Toán, Vật lí, Hóa học 

hoặc  

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

hoặc  

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  

90 100 

  Ngành Luật quốc tế  7380108 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

hoặc  

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  

90 100 
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Ký 

hiệu 

trường 

Ngành học 
Mã 

ngành 
Tổ hợp xét tuyển 

Tổng chỉ tiêu 

2019 2020 

 HQT Các ngành đào tạo Đại học   450 500 

  Ngành Truyền thông quốc tế  7320107 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

hoặc  

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

hoặc  

D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp 

hoặc  

D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Trung Quốc (năm 2020)  

90 100 

  Ngành Ngôn ngữ Anh  7220201 
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

(nhân hệ số 2)  
90 100 

3.2. Điểm trúng tuyển của 02 năm gần nhất 

Khối ngành/ Ngành/ 

Tổ hợp xét tuyển 

Năm 2019 Năm 2020 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển* 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm trúng tuyển 

Theo Kết 

quả Kỳ 

thi tốt 

nghiệp 

THPT* 

Theo 

phương 

thức 

kết 

hợp† 

Khối ngành III 

- Ngành Luật quốc tế 90 86  100 107   

Tổ hợp A01  32 23.95  35 26.0 26.7 

Tổ hợp D01  54 23.95  72 26.0 26.7 

Khối ngành VII 

- Ngành Quan hệ quốc tế 90 93  100 127   

Tổ hợp A01  27 25.1  31 26.6 27.55 

Tổ hợp D01  65 25.1  81 26.6 27.55 

Tổ hợp D03  1 25.1  10 25.6 26.1 

Tổ hợp D04     5 25.6 26.08 

- Ngành Kinh tế quốc tế 90 104  100 106   

Tổ hợp A00  17 24.85  33 26.7 27.32 

Tổ hợp A01  38 24.85  31 26.7 27.32 

Tổ hợp D01  49 24.85  42 26.7 27.32 

                                                           
* Điểm trúng tuyển lấy từ kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia (năm 2019) và Kỳ thi Tốt nghiệp THPT (năm 2020). 
† Điểm trúng tuyển theo phương thức kết hợp Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả học tập THPT. 
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Khối ngành/ Ngành/ 

Tổ hợp xét tuyển 

Năm 2019 Năm 2020 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển* 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm trúng tuyển 

Theo Kết 

quả Kỳ 

thi tốt 

nghiệp 

THPT* 

Theo 

phương 

thức 

kết 

hợp† 

- Ngành Truyền thông quốc tế 90 98  100 135   

Tổ hợp A01  20 25.2  37 27.0 27.43 

Tổ hợp D01  72 25.2  77 27.0 27.43 

Tổ hợp D03  6 25.2  18 26.0 26.2 

Tổ hợp D04     3 26.0 26.13 

- Ngành Ngôn ngữ Anh 90 92  100 100   

Tổ hợp D01  92 33.25  100 34.75 35.1 

Tổng 450 
  

500    

II. THÔNG TIN VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

1.  CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU 

1.1. Thống kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá 

- Tổng diện tích đất của trường: 10.650 m2.  

- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: 840 m2 (21 phòng). 

- Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường:  

STT Loại phòng Số lượng 
Diện tích sàn 

xây dựng (m2) 

1 

Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, 

phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, 

phó giáo sư, giảng viên cơ hữu 

  

1.1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 02 1.045 

1.2 Phòng học từ 100 - 200 chỗ 04 775 

1.3 Phòng học từ 50 - 100 chỗ 10 1.041 

1.4 Số phòng học dưới 50 chỗ 41 3.743 

1.5 Số phòng học đa phương tiện 18 1.085 

1.6 Phòng làm việc của GS, PGS, GV cơ hữu 119 3.994 

2 Thư viện, trung tâm học liệu 02 791 

3 
Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực 

nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập 
04 1.185 
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1.2. Thống kê về học liệu (giáo trình, học liệu, tài liệu, sách tham khảo, tạp chí, 

kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện 

STT Nhóm ngành đào tạo Số lượng 

1 Khối ngành III 5.162 

2 Khối ngành VII 49.717 

 

1.3. Danh sách giảng viên cơ hữu chủ trì giảng dạy  

STT Khối ngành 
Mã 

ngành 
GS.TS PGS.TS Tiến sĩ Thạc sĩ Tổng 

1 Môn chung    1 16 17 

2 Khối ngành III       

2.1 Luật quốc tế 7380108  2 3 12 17 

3 Khối ngành VII       

3.1 Quan hệ quốc tế 7310206 2 8 22 07 39 

3.2 Kinh tế quốc tế 7310106  3 1 14 18 

3.3 Truyền thông quốc tế 7320407  2 5 14 21 

3.4 Kinh doanh quốc tế 7340120   3 17 20 

3.5 Ngôn ngữ Anh 7220201  1 5 21 27 

1.4. Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy 

STT Khối ngành 
Mã 

ngành 
GS.TS PGS.TS Tiến sĩ Thạc sĩ Tổng 

1 Môn chung   3 9 3 15 

2 Khối ngành III   2 13 10 25 

3 Khối ngành VII  1 3 9 9 22 

III. CÁC THÔNG TIN TUYỂN SINH CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NĂM 2021 

1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 

- Tất cả thí sinh tính tới thời điểm xác định trúng tuyển đã tốt nghiệp THPT, bao gồm 

các thí sinh đã tốt nghiệp THPT tại Việt Nam và nước ngoài đáp ứng các điều kiện trong 

Đề án tuyển sinh năm 2021 của Học viện. 
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- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành, không vi phạm pháp luật. 

2. PHẠM VI TUYỂN SINH: Tuyển sinh trong cả nước. 

3. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Học viện Ngoại giao xét tuyển vào hệ đại 

học chính quy năm 2021 theo các phương thức xét tuyển sau: 

- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

của Học viện (mục 7.1 của Đề án tuyển sinh). 

- Xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh riêng của Học viện (mục 7.2 của Đề án 

tuyển sinh). 

- Xét tuyển: theo 04 phương thức:  

 Xét tuyển kết hợp Kết quả học tập THPT và Chứng chỉ quốc tế (mục 7.3.1 

của Đề án tuyển sinh).  

 Xét tuyển dựa trên Kết quả học tập THPT (mục 7.3.2 của Đề án tuyển sinh). 

 Xét tuyển dựa trên Kết quả học tập THPT, Chứng chỉ quốc tế và Phỏng vấn 

đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài ở nước ngoài 

hoặc ở Việt Nam; hoặc có thời gian học tập ở nước ngoài và ở Việt Nam, tốt 

nghiệp chương trình THPT ở Việt Nam (mục 7.3.3 của Đề án tuyển sinh). 

 Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (mục 7.3.4 của 

Đề án tuyển sinh). 

4. NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN 

- Mỗi phương thức xét tuyển có chỉ tiêu riêng. Trong trường hợp một phương thức 

xét tuyển không hết chỉ tiêu thì số lượng chỉ tiêu còn lại được chuyển sang các phương 

thức khác. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển theo các phương thức khác nhau nếu đáp 

ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định. 

- Thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng 

theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. 

- Thí sinh được xét bình đẳng, không phân biệt thứ tự của nguyện vọng đăng ký trừ 

trường hợp các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì Học viện sử dụng tiêu 

chí phụ để xét tuyển. Điểm xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân. 

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học theo thông báo của Học viện. Quá 

thời gian này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học. Trong 

trường hợp số lượng thí sinh xác nhận nhập học theo yêu cầu của Học viện chưa hết chỉ 

tiêu, Học viện sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung đối với các thí sinh có nguyện vọng và đủ 

điều kiện. 
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5. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO 

Trong số thí sinh trúng tuyển, Học viện Ngoại giao sẽ xét các sinh viên có nguyện 

vọng và năng lực vào học Chương trình đào tạo Chất lượng cao các ngành: Quan hệ quốc 

tế, Luật quốc tế, Kinh tế quốc tế, Truyền thông quốc tế, Ngôn ngữ Anh và Kinh doanh 

quốc tế. Trong đó, ngành Kinh doanh quốc tế chỉ đào tạo chương trình Chất lượng cao. 
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6. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 

6.1. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo: 

STT 
Mã 

ngành 
Tên ngành 

Số quyết định mở 

ngành 

Ngày tháng 

năm ban 

hành Số 

quyết định 

mở ngành 

Cơ quan có thẩm quyền 

cho phép 

Năm 

bắt đầu 

đào tạo 

Năm tuyển sinh 

và đào tạo gần 

nhất với năm 

tuyển sinh 

1 7310206 Quan hệ quốc tế 07/QĐ 17/06/1959 Bộ Giáo dục và Đào tạo 1959 2020 

2 7310106 Kinh tế quốc tế 3679/QĐ-BGDĐT 12/07/2007 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 2020 

3 7380108 Luật quốc tế 6980/QĐ-BGDĐT 05/11/2007 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 2020 

4 7320107 Truyền thông quốc tế 8098/QĐ-BGDĐT 10/11/2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2010 2020 

5 7340120 Kinh doanh quốc tế* 168/QĐ-HVNG 30/03/2021 Trường tự chủ quyết định 2021  

6 7220201 Ngôn ngữ Anh 705/QĐ-BGD&ĐT 15/02/2006 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 2020 

6.2. Chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành, theo từng phương thức tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy 

- Tổng chỉ tiêu hệ Đại học Chính quy: 1350.  

- Chỉ tiêu cụ thể của từng ngành: 

 Ngành Quan hệ quốc tế : 350 (Chương trình Tiêu chuẩn và Chất lượng cao) 

 Ngành Kinh tế quốc tế : 200 (Chương trình Tiêu chuẩn và Chất lượng cao) 

 Ngành Truyền thông quốc tế : 350 (Chương trình Tiêu chuẩn và Chất lượng cao) 

 Ngành Luật quốc tế  : 175 (Chương trình Tiêu chuẩn và Chất lượng cao) 

 Ngành Kinh doanh quốc tế : 100 (Chương trình Chất lượng cao) 

 Ngành Ngôn ngữ Anh : 175 (Chương trình Tiêu chuẩn và Chất lượng cao) 

                                                           
* Đối với ngành Kinh doanh quốc tế, Học viện chỉ đào tạo theo chương trình Chất lượng cao.  
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- Chỉ tiêu của từng ngành theo các phương thức xét tuyển: 

STT 
Mã 

ngành 
Tên ngành 

Chỉ tiêu Tổ hợp môn xét tuyển 

Tổng 

chỉ 

tiêu 

Xét tuyển 

thẳng, ưu 

tiên xét 

tuyển 

theo quy 

định của 

Bộ 

GDĐT và 

của HV 

(mục 7.1) 

Xét 

tuyển 

thẳng 

theo 

Đề án 

riêng 

của 

HV 

(mục 

7.2) 

Xét tuyển  

Dựa trên 

kết quả 

học tập 

THPT và 

Chứng 

chỉ quốc 

tế 

(mục 

7.3.1) 

Dựa 

trên 

kết 

quả 

học 

tập 

THPT 

(mục 

7.3.2) 

Dựa trên 

kết quả học 

tập THPT, 

Chứng chỉ 

quốc tế và 

Phỏng vấn 

(mục 7.3.3) 

Dựa trên 

kết quả 

Kỳ thi tốt 

nghiệp 

THPT 

2021 

(mục 

7.3.4) 

A00 A01 C00 D01 D03 D04 

5% 40% 15% 8% 2% 30% 

1 7310206 
Quan hệ quốc tế 

(Chương trình  

Tiêu chuẩn và CLC) 

350 17 140 53 28 7 105 X X X X X X 

2 7310106 
Kinh tế quốc tế 
(Chương trình  

Tiêu chuẩn và CLC) 

200 10 80 30 16 4 60 X X  X   

3 7380108 
Luật quốc tế 

(Chương trình  

Tiêu chuẩn và CLC) 

175 9 70 26 14 3 53 X X X X   

4 7320107 
Truyền thông quốc tế 

(Chương trình  

Tiêu chuẩn và CLC) 

350 17 140 53 28 7 105 X X X X X X 

5 7340120 Kinh doanh quốc tế 
( Chương trình CLC) 

100 5 40 15 8 2 30 X X  X   

6 7220201 
Ngôn ngữ Anh 
(Chương trình  

Tiêu chuẩn và CLC) 

175 9 70 26 14 3 53    X   
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7. NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO, ĐIỀU KIỆN NHẬN HỒ 

SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN, TỔ CHỨC TUYỂN SINH 

- Mỗi phương thức xét tuyển có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào riêng. Cụ thể 

như sau: 

 Đối với các thí sinh ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và của Học viện (tại mục 7.1 của Đề án tuyển sinh); xét tuyển thẳng theo 

Đề án tuyển sinh riêng của Học viện (tại mục 7.2 của Đề án tuyển sinh); xét 

tuyển theo phương thức kết hợp Kết quả học tập THPT và Chứng chỉ quốc tế 

(tại mục 7.3.1 của Đề án tuyển sinh) và xét tuyển Kết quả học tập THPT (tại 

mục 7.3.2 của Đề án tuyển sinh): Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được 

xác định dựa trên tổng điểm của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển của Kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2021 (dự kiến là 18 điểm bao gồm cả điểm ưu tiên). 

 Đối với các thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài ở nước 

ngoài hoặc ở Việt Nam; hoặc có thời gian học tập ở nước ngoài và ở Việt 

Nam, tốt nghiệp chương trình THPT ở Việt Nam: Ngưỡng đảm bảo chất 

lượng đầu vào được xác định dựa trên kết quả Phỏng vấn do Học viện tổ chức 

(dự kiến là 6/10 điểm). 

 Đối với thí sinh xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

(tại mục 7.3.4 của Đề án tuyển sinh): Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 

được xác định dựa trên tổng điểm của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển của Kỳ 

thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và được Học viện công bố sau (trước ngày 

05/8/2021).  

Lưu ý: Trừ đối tượng là thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2021, Học viện chấp nhận kết quả miễn thi ngoại ngữ trong Kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2021 (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) để tính điểm đáp ứng 

ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển theo các 

phương thức còn lại.  

7.1. XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO QUY ĐỊNH 

CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỦA HỌC VIỆN 

* Chỉ tiêu xét tuyển: 5% tổng chỉ tiêu của mỗi ngành. 

* Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Chi tiết tại mục 9. Chính sách ưu 

tiên của Đề án tuyển sinh. 

* Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo quy định và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng thuộc đối tượng tại điểm a, b, c, d, e 

thuộc mục 9.1 của Đề án tuyển sinh: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo Phụ lục 3 ban hành kèm theo Công văn số 

1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn 

công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục 

Mầm non); 

- Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận là thành viên được triệu tập tham dự kỳ thi chọn 

đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Giấy chứng nhận là thành viên đội tuyển 

tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy 

chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi 

Khoa học kỹ thuật quốc tế; hoặc giấy chứng nhận thuộc đối tượng xét tuyển thẳng khác; 

- 02 phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; 

- 02 ảnh chân dung cỡ 4 x 6. 

Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng thuộc đối tượng tại điểm g thuộc mục 

9.1 của Đề án tuyển sinh: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Công văn số 

1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn 

công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục 

Mầm non); 

- Bản sao hợp lệ học bạ 03 năm học THPT; 

- Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú và Giấy chứng nhận đối tượng thuộc diện xét 

tuyển thẳng khác; 

- 02 phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; 

- 02 ảnh chân dung cỡ 4 x 6. 

Đối với thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển thuộc đối tượng tại mục 9.2 của Đề 

án tuyển sinh: 

- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo Phụ lục 5 ban hành kèm theo Công văn số 

1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn 

công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục 

Mầm non); 

- Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia; 



13 

 

hoặc giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia; hoặc Giấy chứng 

nhận đoạt giải trong các Cuộc thi /Triển lãm/ Phát minh Khoa học kỹ thuật quốc tế và các 

chứng nhận liên quan đến cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận; 

- Bản sao hợp lệ học bạ 03 năm học THPT đối với thí sinh là thành viên trong đội 

tuyển tham dự Cuộc thi /Triển lãm/ Phát minh Khoa học kỹ thuật quốc tế do các Hội, 

Trường, các tổ chức cử hoặc lập đội tuyển có sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

* Tổ chức xét tuyển: Theo quy định và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển tại Sở GDĐT 

trước ngày 30/5/2021. 

- Sau khi có thông báo kết quả xét tuyển của Học viện Ngoại giao (trước ngày 

28/7/2021), thí sinh phải nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (tạm thời) và Bản 

chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT về Học viện Ngoại giao trước ngày 

10/8/2021 (thời gian tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát 

nhanh). Quá thời hạn trên, thí sinh không nộp các giấy tờ quy định xem như từ chối 

nhập học. 

7.2. XÉT TUYỂN THẲNG THEO ĐỀ ÁN TUYỂN SINH RIÊNG CỦA HỌC VIỆN 

* Chỉ tiêu xét tuyển thẳng: 40% tổng chỉ tiêu của mỗi ngành.  

* Đối tượng và cách thức xét tuyển thẳng: Học viện xét tuyển thẳng các đối 

tượng sau: 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 đáp ứng 02 điều kiện sau: (1) Điểm trung 

bình cộng kết quả học tập của 3 học kỳ bất kỳ trong 5 học kỳ lớp 10, 11 và học kỳ I năm 

học lớp 12 đạt từ 8.0 trở lên; và (2) Chứng chỉ quốc tế IELTS academic đạt từ 7.0 trở 

lên, hoặc TOEFL iBT đạt từ 94 trở lên, hoặc SAT từ 1300 trở lên; hoặc từ DELF-B2 trở 

lên; hoặc HSK6 từ 200 điểm trở lên (25% tổng chỉ tiêu của mỗi ngành). 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 là học sinh trường THPT Chuyên (theo 

Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của trường THPT Chuyên) hoặc trường THPT trọng điểm quốc gia 

đáp ứng một trong hai điều kiện sau: 

 Có điểm trung bình cộng kết quả học tập của 5/5 kỳ học lớp 10, 11 và học kỳ 

I năm học lớp 12 đạt từ 8.8 trở lên (5% tổng chỉ tiêu của mỗi ngành).  

 Có Chứng chỉ quốc tế IELTS academic đạt từ 6.5 trở lên, hoặc TOEFL iBT 

đạt từ 79 trở lên, hoặc SAT từ 1250 trở lên; hoặc từ DELF-B1 trở lên; hoặc 
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HSK5 từ 240 điểm trở lên và có điểm trung bình cộng kết quả học tập của 3 

học kỳ bất kỳ trong 5 học kỳ lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đạt từ 8.0 

trở lên (10% tổng chỉ tiêu của mỗi ngành). 

* Tiêu chí phụ xét tuyển thẳng: Trong trường hợp số lượng thí sinh đủ điều kiện 

xét tuyển thẳng nhiều hơn số chỉ tiêu, Học viện sẽ sử dụng tiêu chí phụ theo thứ tự ưu 

tiên lần lượt như sau: 

- Đối với thí sinh sử dụng Chứng chỉ quốc tế: 

 Điểm Chứng chỉ quốc tế cao hơn. 

 Điểm kết quả học tập THPT được sử dụng để xét tuyển thẳng. 

- Đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập THPT: 

 Điểm kết quả học tập THPT được sử dụng để xét tuyển thẳng cao hơn. 

 Điểm trung bình chung học tập môn Ngoại ngữ của 5/5 kỳ học lớp 10, 11 và 

học kỳ I năm học lớp 12. 

Lưu ý: Trong trường hợp số lượng thí sinh xác nhận nhập học vượt quá chỉ tiêu xét 

tuyển thẳng của ngành, các thí sinh còn lại sẽ được chuyển sang phương thức XÉT 

TUYỂN hoặc chuyển sang các ngành khác trong thứ tự ưu tiên nếu ngành đó còn chỉ tiêu. 

* Tổ chức xét tuyển thẳng: 

- Thời gian đăng ký xét tuyển thẳng trực tuyến và nộp hồ sơ: Từ ngày 20/5/2021 

đến hết ngày 27/5/2021. 

- Thời gian công bố kết quả xét tuyển thẳng: Dự kiến trước ngày 05/6/2021. 

- Phương thức đăng ký xét tuyển thẳng: Đăng ký trực tuyến qua Cổng thông tin 

tuyển sinh của Học viện Ngoại giao tại địa chỉ: https://tuyensinh.dav.edu.vn (bắt đầu mở 

cổng đăng ký xét tuyển từ ngày 20/5/2021) và nộp hồ sơ theo quy định về Học viện. 

* Quy trình nộp hồ sơ xét tuyển thẳng: 

Bước 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng trực tuyến tại Cổng thông tin tuyển sinh 

của Học viện tại địa chỉ website: https://tuyensinh.dav.edu.vn và in Phiếu đăng ký. 

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ, gồm có: 

 Chứng chỉ quốc tế (Bản sao công chứng); hoặc Giấy xác nhận là học sinh 

trường THPT Chuyên/ trọng điểm quốc gia (Bản gốc) theo mẫu tại đây;  

 Học bạ THPT (Bản sao công chứng) hoặc xác nhận kết quả học tập THPT có 

xác nhận của trường THPT (nếu chưa có học bạ THPT); 

 Phiếu đăng ký ở Bước 1. 

http://tuyensinh.dav.edu.vn/
http://tuyensinh.dav.edu.vn/
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Bước 3: Nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính (sáng: từ 08h30 - 11h30, chiều: từ 

14h00 - 17h00) hoặc gửi hồ sơ bằng đường bưu điện trước 17h00 ngày 27/5/2021 (tính 

theo dấu bưu điện) đến địa chỉ: Phòng Đào tạo đại học - Học viện Ngoại giao, Số 69, Phố 

Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

* Quy trình nộp hồ sơ xác nhận nhập học:  

- Thí sinh được xét dự kiến trúng tuyển phải xác nhận nhập học theo 02 bước: 

Bước 1: Từ ngày 07/6/2021 đến 17h00 ngày 12/6/2021, thí sinh nộp Bản cam kết 

nhập học và Chứng chỉ quốc tế (bản gốc) đối với thí sinh xét tuyển theo phương thức có 

sử dụng Chứng chỉ quốc tế để xác nhận cam kết nhập học; đồng thời tham dự các hoạt 

động định hướng học tập do Học viện tổ chức. 

Bước 2: Từ ngày 03/8 đến 17h00 ngày 10/8/2021, thí sinh trúng tuyển đã xác nhận 

nhập học ở Bước 1 nộp bổ sung Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

(bản gốc) và nhận Giấy báo trúng tuyển chính thức. 

- Thí sinh không nộp Hồ sơ xác nhận nhập học theo quy định trên coi như không có 

nguyện vọng học và bị xóa tên khỏi Danh sách trúng tuyển của Học viện. 

- Nếu thí sinh nộp giấy tờ xác nhận nhập học qua bưu điện, cần bổ sung 01 phong bì 

dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại người nhận để Học viện gửi Giấy báo trúng 

tuyển chính thức cho thí sinh qua đường bưu điện. 

7.3. XÉT TUYỂN: THEO 04 PHƯƠNG THỨC 

7.3.1. PHƯƠNG THỨC 1: XÉT TUYỂN KẾT HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP 

THPT VÀ CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ 

* Chỉ tiêu xét tuyển: 15% tổng chỉ tiêu cho mỗi ngành. 

* Đối tượng xét tuyển: Ngoài các điều kiện chung theo quy định, thí sinh đăng ký 

xét tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Tốt nghiệp THPT trong năm 2021; 

- Có điểm trung bình cộng kết quả học tập của 3 học kỳ bất kỳ trong 5 học kỳ lớp 

10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đạt từ 8.0 trở lên; 

- Có một trong các Chứng chỉ quốc tế còn giá trị sử dụng tính đến ngày nộp hồ sơ xét 

tuyển sau đây:  

 Tiếng Anh: IELTS academic đạt từ 6.0 trở lên, hoặc TOEFL iBT đạt từ 70 

trở lên, hoặc SAT từ 1200 trở lên.  

 Tiếng Pháp: từ DELF-B1 trở lên.  

 Tiếng Trung Quốc: từ HSK 4 trở lên. 
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* Điểm xét tuyển:  

- Điểm xét tuyển bao gồm: (1) Điểm quy đổi Chứng chỉ quốc tế (Bảng 1); và (2) 

Tổng của điểm trung bình cộng kết quả học tập của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển của 

Học viện thuộc 3 học kỳ bất kỳ trong 5 học kỳ lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đã 

lựa chọn để tham gia xét tuyển* và (3) Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu có).  

Bảng 1: Bảng quy đổi điểm Chứn g chỉ quốc tế theo thang điểm 10 

Trình độ ngoại ngữ 
Quy đổi điểm theo 

thang điểm 10 

1. Tiếng Anh 

IELTS TOEFL iBT  

6.0 70 - 78 7.5 

6.5 79 - 93 8.0 

7.0 94 - 101 8.5 

7.5 102 - 109 9.0 

8.0 110 - 112 9.5 

8.5 - 9.0 113 - 120 10 

2. Tiếng Pháp 

DELF-B1 8.5 

DELF-B2 9.0 

DALF-C1 9.5 

DALF-C2 10.0 

3. Tiếng Trung 

Quốc 

HSK4 (Mức điểm từ 180-269) 8.0 

HSK4 (Mức điểm từ 270) 8.5 

HSK5 (Mức điểm từ 180-239) 9.0 

HSK5 (Mức điểm từ 240) 9.5 

HSK6 10.0 

Điểm bài thi Chuẩn hóa năng lực quốc tế (SAT)  

1 1200-1240 7.5 

2 1250-1290 8.0 

3 1300-1340 8.5 

4 1350-1390 9.0 

5 1400-1490 9.5 

6 1500-1600 10 

- Đối với các ngành Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế, Kinh doanh 

quốc tế và Truyền thông quốc tế:  

                                                           
* Ví dụ: Điểm trung bình (ĐTB) cộng kết quả học tập của môn Toán = (Điểm học kỳ I năm lớp 10 môn 

Toán + Điểm học kỳ I năm lớp 11 môn Toán + Điểm học kỳ I năm lớp 12 môn Toán) /3. 
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Công thức tính điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển (tính trên thang 40) = A+B+C 

Trong đó:  A: là điểm quy đổi Chứng chỉ quốc tế. 

 B: là tổng của điểm trung bình cộng kết quả học tập của 03 môn 

trong tổ hợp xét tuyển của Học viện thuộc 3 học kỳ bất kỳ trong 5 

học kỳ lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đã lựa chọn để tham 

gia xét tuyển. 

 C: là điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT (nếu có). 

- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh:  

Công thức tính điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển (tính trên thang 50) = A+B+C 

Trong đó:  A: là điểm quy đổi Chứng chỉ quốc tế x 2. 

B: là tổng của điểm trung bình cộng kết quả học tập của 03 môn 

trong tổ hợp xét tuyển của Học viện thuộc 3 học kỳ bất kỳ trong 5 

học kỳ lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đã lựa chọn để tham 

gia xét tuyển. 

   C: là điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT (nếu có). 

- Điểm đánh giá hồ sơ xét tuyển của từng ngành đào tạo sẽ tính từ trên xuống dưới 

đến hết chỉ tiêu. 

* Tiêu chí phụ xét tuyển: Trong trường hợp tại điểm đánh giá hồ sơ xét tuyển của 

từng ngành đào tạo có số lượng thí sinh nhiều hơn số chỉ tiêu, Học viện sẽ sử dụng tiêu 

chí phụ theo thứ tự ưu tiên lần lượt như sau: 

- Nguyện vọng cao hơn. 

- Điểm Chứng chỉ quốc tế cao hơn. 

- Điểm trung bình chung học tập môn Ngoại ngữ của năm học lớp 10, 11 và học kỳ I 

năm học lớp 12 đối với các thí sinh sử dụng tổ hợp môn xét tuyển A01, D01, D03, D04; 

hoặc môn Toán đối với các thí sinh sử dụng tổ hợp môn xét tuyển A00; hoặc môn Ngữ 

văn đối với các thí sinh sử dụng tổ hợp môn xét tuyển C00.  

* Tổ chức xét tuyển: 

- Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến và nộp hồ sơ: Từ ngày 20/5/2021 đến hết 

ngày 27/5/2021. 

- Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến trước ngày 15/6/2021. 

- Phương thức đăng ký xét tuyển: Đăng ký trực tuyến qua Cổng thông tin tuyển sinh 

của Học viện Ngoại giao tại địa chỉ: https://tuyensinh.dav.edu.vn (bắt đầu mở cổng đăng 

http://tuyensinh.dav.edu.vn/
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ký xét tuyển từ ngày 20/5/2021) và nộp hồ sơ theo quy định về Học viện. 

* Quy trình nộp hồ sơ xét tuyển: 

Bước 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại Cổng thông tin tuyển sinh của 

Học viện tại địa chỉ website: https://tuyensinh.dav.edu.vn và in Phiếu đăng ký. 

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ, gồm có: 

 Chứng chỉ quốc tế (Bản sao công chứng); 

 Học bạ THPT (Bản sao công chứng) hoặc xác nhận kết quả học tập THPT có 

xác nhận của trường THPT (nếu chưa có học bạ THPT); 

 Phiếu đăng ký ở Bước 1; 

 Các giấy tờ ưu tiên khu vực, đối tượng nếu có (Bản sao công chứng). 

Bước 3: Nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính (sáng: từ 08h30 - 11h30, chiều: từ 

14h00 - 17h00) hoặc gửi hồ sơ bằng đường bưu điện trước 17h00 ngày 27/5/2021 (tính 

theo dấu bưu điện) đến địa chỉ: Phòng Đào tạo đại học - Học viện Ngoại giao, Số 69, Phố 

Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

* Quy trình nộp hồ sơ xác nhận nhập học:  

- Thí sinh được xét dự kiến trúng tuyển phải xác nhận nhập học theo 02 bước: 

Bước 1: Từ ngày 16/6/2021 đến 17h00 ngày 22/6/2021, thí sinh nộp Bản cam kết 

nhập học và Chứng chỉ quốc tế (bản gốc) để xác nhận cam kết nhập học; đồng thời tham 

dự các hoạt động định hướng học tập do Học viện tổ chức. 

Bước 2: Từ ngày 03/8 đến 17h00 ngày 10/8/2021, thí sinh trúng tuyển đã xác nhận 

nhập học ở Bước 1 nộp bổ sung Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

(bản gốc) và nhận Giấy báo trúng tuyển chính thức. 

- Thí sinh không nộp Hồ sơ xác nhận nhập học theo quy định trên coi như không có 

nguyện vọng học và bị xóa tên khỏi Danh sách trúng tuyển của Học viện. 

- Nếu thí sinh nộp giấy tờ xác nhận nhập học qua bưu điện, cần bổ sung 01 phong bì 

dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại người nhận để Học viện gửi Giấy báo trúng 

tuyển chính thức cho thí sinh qua đường bưu điện. 

7.3.2. PHƯƠNG THỨC 2: XÉT TUYỂN KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT 

* Chỉ tiêu xét tuyển: 8% tổng chỉ tiêu cho mỗi ngành. 

* Đối tượng xét tuyển: Ngoài các điều kiện chung theo quy định, thí sinh đăng ký 

xét tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Tốt nghiệp THPT trong năm 2021; 

http://tuyensinh.dav.edu.vn/
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- Thuộc 01 trong các đối tượng: 

 Là học sinh trường THPT chuyên (theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT 

ngày 15/02/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của trường THPT Chuyên), hoặc trường THPT trọng điểm quốc gia. 

 Có tên trong Quyết định thành lập đội tuyển thi HSG Quốc gia hoặc đoạt giải 

Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG cấp tỉnh/ thành phố lớp 10, lớp 11 hoặc lớp 12 các 

môn trong tổ hợp môn xét tuyển của Học viện (Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ 

văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc hoặc Tiếng Pháp). 

 Có tên trong Quyết định thành lập đội tuyển thi KHKT cấp Quốc gia do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo tổ chức mà nội dung đề tài được Hội đồng tuyển sinh 

đánh giá là phù hợp với môn thuộc tổ hợp xét tuyển của Học viện. 

- Có điểm trung bình cộng kết quả học tập của 3 học kỳ bất kỳ trong 5 học kỳ lớp 

10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đạt từ 8.0 trở lên. 

* Điểm xét tuyển:  

- Điểm xét tuyển bao gồm: Tổng của điểm trung bình cộng kết quả học tập của 03 

môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào Học viện thuộc 3 học kỳ bất kỳ trong 5 học kỳ lớp 10, 11 

và học kỳ I năm học lớp 12 đã lựa chọn để tham gia xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có). 

- Điểm ưu tiên bao gồm: 

 Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 Điểm ưu tiên dành cho các thí sinh cụ thể như sau*: 

+ Có tên trong Quyết định thành lập đội tuyển thi HSG Quốc gia hoặc trong 

Quyết định thành lập đội tuyển thi KHKT cấp Quốc gia do Bộ Giáo dục 

và Đào tạo tổ chức    : 2.0 điểm 

  + Giải Nhất kỳ thi HSG cấp Tỉnh/ Thành phố : 1.5 điểm 

  + Giải Nhì kỳ thi HSG cấp Tỉnh/ Thành phố : 1.0 điểm 

  + Giải Ba kỳ thi HSG cấp Tỉnh/ Thành phố : 0.5 điểm 

- Đối với các ngành Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế, Kinh doanh 

quốc tế và Truyền thông quốc tế:  

Công thức tính điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển (tính trên thang 30) = A+B+C+D 

Trong đó:   A & B & C: là điểm trung bình cộng kết quả học tập của 03 môn thuộc tổ 

hợp xét tuyển vào Học viện thuộc 3 học kỳ bất kỳ trong 5 học kỳ lớp 

                                                           
* Thí sinh có nhiều diện ưu tiên chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất. 



20 

 

10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đã lựa chọn để tham gia xét tuyển. 

D: là điểm ưu tiên (nếu có). 

- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh:  

Công thức tính điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển (tính trên thang 40) = A+ B + C + D 

Trong đó:    A: là (điểm trung bình cộng kết quả học tập của môn tiếng Anh thuộc 3 

học kỳ bất kỳ trong 5 học kỳ lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 

đã lựa chọn để tham gia xét tuyển) x 2. 

B & C: là điểm trung bình chung học tập của 02 môn Toán và Ngữ 

văn thuộc 3 học kỳ bất kỳ trong 5 học kỳ lớp 10, 11 và học kỳ I năm 

học lớp 12 đã lựa chọn để tham gia xét tuyển. 

 D: là điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT (nếu có). 

- Điểm đánh giá hồ sơ xét tuyển của từng ngành đào tạo sẽ tính từ trên xuống dưới 

đến hết chỉ tiêu. 

* Tiêu chí phụ xét tuyển: Trong trường hợp tại điểm đánh giá hồ sơ xét tuyển của 

từng ngành đào tạo có số lượng thí sinh nhiều hơn số chỉ tiêu, Học viện sẽ sử dụng tiêu 

chí phụ theo thứ tự lần lượt như sau: 

- Nguyện vọng cao hơn. 

- Điểm trung bình chung học tập môn Ngoại ngữ của năm học lớp 10, 11 và học kỳ I 

năm học lớp 12 đối với các thí sinh sử dụng tổ hợp môn xét tuyển A01, D01, D03, D04; 

hoặc môn Toán đối với các thí sinh sử dụng tổ hợp môn xét tuyển A00; hoặc môn Ngữ 

văn đối với các thí sinh sử dụng tổ hợp môn xét tuyển C00. 

* Tổ chức xét tuyển: 

- Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến và nộp hồ sơ: Từ ngày 20/5/2021 đến hết 

ngày 27/5/2021. 

- Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến trước ngày 15/6/2021. 

- Phương thức đăng ký xét tuyển: Đăng ký trực tuyến qua Cổng thông tin tuyển sinh 

của Học viện Ngoại giao tại địa chỉ: https://tuyensinh.dav.edu.vn (bắt đầu mở cổng đăng 

ký xét tuyển từ ngày 20/5/2021) và nộp hồ sơ theo quy định về Học viện. 

* Quy trình nộp hồ sơ xét tuyển: 

Bước 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại Cổng thông tin tuyển sinh của 

Học viện tại địa chỉ website: https://tuyensinh.dav.edu.vn và in Phiếu đăng ký. 

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ, gồm có: 

http://tuyensinh.dav.edu.vn/
http://tuyensinh.dav.edu.vn/
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 Giấy xác nhận là học sinh trường THPT Chuyên/ trọng điểm quốc gia (Bản 

gốc) theo mẫu tại đây; hoặc Giấy xác nhận là thành viên trong kỳ thi HSG 

Quốc gia/ cuộc thi KHKT cấp Quốc gia; hoặc Giấy chứng nhận đoạt giải 

Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG cấp tỉnh/ thành phố; 

 Học bạ THPT (Bản sao công chứng) hoặc xác nhận kết quả học tập THPT có 

xác nhận của trường THPT (nếu chưa có học bạ THPT); 

 Phiếu đăng ký ở Bước 1; 

 Các giấy tờ ưu tiên khu vực, đối tượng nếu có (Bản sao công chứng). 

Bước 3: Nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính (sáng: từ 08h30 - 11h30, chiều: từ 

14h00 - 17h00) hoặc gửi hồ sơ bằng đường bưu điện trước 17h00 ngày 27/5/2021 (tính 

theo dấu bưu điện) đến địa chỉ: Phòng Đào tạo đại học - Học viện Ngoại giao, Số 69, Phố 

Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

* Quy trình nộp hồ sơ xác nhận nhập học:  

- Thí sinh được xét dự kiến trúng tuyển phải xác nhận nhập học theo 02 bước: 

Bước 1: Từ ngày 16/6/2021 đến 17h00 ngày 22/6/2021, thí sinh nộp Bản cam kết 

nhập học để xác nhận cam kết nhập học; đồng thời tham dự các hoạt động định hướng 

học tập do Học viện tổ chức. 

Bước 2: Từ ngày 03/8 đến 17h00 ngày 10/8/2021, thí sinh trúng tuyển đã xác nhận 

nhập học ở Bước 1 nộp bổ sung Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

(bản gốc) và nhận Giấy báo trúng tuyển chính thức. 

- Thí sinh không nộp Hồ sơ xác nhận nhập học theo quy định trên coi như không có 

nguyện vọng học và bị xóa tên khỏi Danh sách trúng tuyển của Học viện. 

- Nếu thí sinh nộp giấy tờ xác nhận nhập học qua bưu điện, cần bổ sung 01 phong bì 

dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại người nhận để Học viện gửi Giấy báo trúng 

tuyển chính thức cho thí sinh qua đường bưu điện. 

7.3.3. PHƯƠNG THỨC 3: XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ HỌC TẬP 

THPT, CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ VÀ PHỎNG VẤN ĐỐI VỚI THÍ SINH TỐT 

NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH THPT CỦA NƯỚC NGOÀI Ở NƯỚC NGOÀI HOẶC 

Ở VIỆT NAM; HOẶC CÓ THỜI GIAN HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI VÀ Ở VIỆT 

NAM, TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH THPT Ở VIỆT NAM 

* Chỉ tiêu xét tuyển: 2% tổng chỉ tiêu cho mỗi ngành. 

* Đối tượng xét tuyển: Ngoài các điều kiện chung theo quy định, thí sinh đáp ứng 

các điều kiện sau: 
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- Thuộc 01 trong các đối tượng: 

 Đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho 

phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở 

nước ngoài hoặc ở Việt Nam. 

 Có thời gian học tập ở nước ngoài và ở Việt Nam, tốt nghiệp chương trình 

THPT ở Việt Nam. 

- Có Chứng chỉ quốc tế IELTS academic đạt từ 7.0 trở lên, hoặc TOEFL iBT đạt từ 

94 trở lên, hoặc SAT từ 1300 trở lên, hoặc từ DELF-B2 trở lên, hoặc từ HSK 5 trở lên, 

hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác với mức điểm tương đương. 

* Phương thức xét tuyển: Xét Kết quả học tập THPT, Chứng chỉ quốc tế kết hợp 

Phỏng vấn . 

* Điểm xét tuyển:  

- Điểm xét tuyển bao gồm: (1) Điểm quy đổi Chứng chỉ quốc tế (Bảng 2); (2) Điểm 

Phỏng vấn và (3) Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (nếu có).  

Bảng 2: Bảng quy đổi điểm Chứng chỉ quốc tế theo thang điểm 10 

Trình độ ngoại ngữ 
Quy đổi điểm theo 

thang điểm 10 

1. Tiếng Anh 

IELTS TOEFL iBT  

7.0 94 - 101 8.5 

7.5 102 - 109 9.0 

8.0 110 - 112 9.5 

8.5 - 9.0 113 - 120 10 

2. Tiếng Pháp 

DELF-B2 9.0 

DALF-C1 9.5 

DALF-C2 10.0 

3. Tiếng Trung 

Quốc 

HSK5 (Mức điểm từ 180-239) 9.0 

HSK5 (Mức điểm từ 240) 9.5 

HSK6 10.0 

Điểm bài thi Chuẩn hóa năng lực quốc tế (SAT)  

1 1300-1340 8.5 

2 1350-1390 9.0 

3 1400-1490 9.5 

4 1500-1600 10 
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- Đối với các ngành Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế, Kinh doanh 

quốc tế và Truyền thông quốc tế:  

Công thức tính điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển (tính trên thang 20) = A+B+C 

Trong đó:  A: là điểm quy đổi Chứng chỉ quốc tế. 

 B: là điểm Phỏng vấn. 

 C: là điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT (nếu có). 

- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh:  

Công thức tính điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển (tính trên thang 30) = A+B+C 

Trong đó:  A: là điểm quy đổi Chứng chỉ quốc tế x 2. 

B: là điểm Phỏng vấn. 

   C: là điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT (nếu có). 

- Điểm đánh giá hồ sơ xét tuyển của từng ngành đào tạo sẽ tính từ trên xuống dưới 

đến hết chỉ tiêu. 

* Tiêu chí phụ xét tuyển: Trong trường hợp tại điểm đánh giá hồ sơ xét tuyển của 

từng ngành đào tạo có số lượng thí sinh nhiều hơn số chỉ tiêu, Học viện sẽ sử dụng tiêu 

chí phụ theo thứ tự ưu tiên lần lượt như sau: 

- Điểm Phỏng vấn. 

- Nguyện vọng cao hơn. 

- Điểm Chứng chỉ quốc tế cao hơn. 

* Tổ chức xét tuyển: 

- Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày 20/5/2021 đến hết ngày 27/5/2021. 

- Thời gian phỏng vấn: Dự kiến 05/6/2021. 

- Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến trước ngày 15/6/2021. 

- Phương thức đăng ký xét tuyển: Nộp hồ sơ theo quy định về Học viện. 

* Quy trình nộp hồ sơ xét tuyển: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, gồm có: 

 Chứng chỉ quốc tế (Bản sao công chứng); 

 Học bạ THPT (Bản sao công chứng) hoặc xác nhận kết quả học tập THPT có 

xác nhận của trường THPT (nếu chưa có học bạ THPT); 

 Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (nếu có); 

 Các giấy tờ ưu tiên khu vực, đối tượng nếu có (Bản sao công chứng). 

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính (sáng: từ 08h30 - 11h30, chiều: từ 
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14h00 - 17h00) hoặc gửi hồ sơ bằng đường bưu điện trước 17h00 ngày 27/5/2021 (tính 

theo dấu bưu điện) đến địa chỉ: Phòng Đào tạo đại học - Học viện Ngoại giao, Số 69, Phố 

Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

* Quy trình nộp hồ sơ xác nhận nhập học:  

- Thí sinh được xét dự kiến trúng tuyển phải xác nhận nhập học theo 02 bước: 

Bước 1: Từ ngày 16/6/2021 đến 17h00 ngày 22/6/2021, thí sinh nộp Bản cam kết  

nhập học, Chứng chỉ quốc tế (bản gốc) và Học bạ THPT (bản gốc - nếu có) để xác 

nhận cam kết nhập học; đồng thời tham dự các hoạt động định hướng học tập do Học 

viện tổ chức. 

Bước 2: Từ ngày 03/8 đến 17h00 ngày 10/8/2021, thí sinh trúng tuyển đã xác nhận 

nhập học ở Bước 1 nộp bổ sung Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

(bản gốc - nếu có) và nhận Giấy báo trúng tuyển chính thức. 

- Thí sinh không nộp Hồ sơ xác nhận nhập học theo quy định trên coi như không có 

nguyện vọng học và bị xóa tên khỏi Danh sách trúng tuyển của Học viện. 

- Nếu thí sinh nộp giấy tờ xác nhận nhập học qua bưu điện, cần bổ sung 01 phong bì 

dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại người nhận để Học viện gửi Giấy báo trúng 

tuyển chính thức cho thí sinh qua đường bưu điện. 

7.3.4. PHƯƠNG THỨC 4: XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ KỲ THI 

TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 

* Chỉ tiêu xét tuyển: 30% tổng chỉ tiêu cho mỗi ngành. 

* Đối tượng xét tuyển: Ngoài các điều kiện chung theo quy định, thí sinh có đầy đủ 

các điều kiện sau được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

- Tốt nghiệp THPT. 

- Tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, 

có tổng điểm xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực và đối tượng đạt từ mức điểm nhận hồ sơ 

đăng ký xét tuyển do Học viện Ngoại giao quy định trở lên, và không có môn thi nào 

trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 (một) điểm trở xuống. 

- Đối với phương thức xét tuyển này, Học viện Ngoại giao không sử dụng kết quả 

miễn thi môn ngoại ngữ; không sử dụng kết quả điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi Tốt 

nghiệp THPT, kỳ thi THPT quốc gia các năm trước để xét tuyển trong năm 2021; không 

cộng điểm ưu tiên thí sinh có chứng chỉ nghề. 
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* Điểm xét tuyển:  

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng 

bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và 

được làm tròn đến hai chữ số thập phân.  

- Công thức tính điểm xét tuyển:  

 Đối với ngành Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Truyền thông quốc tế, Kinh 

doanh quốc tế và Kinh tế quốc tế: Điểm xét tuyển (tính trên thang 30) = 

(Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3) + Điểm ưu tiên theo khu vực, đối 

tượng (nếu có). 

 Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: Điểm xét tuyển (tính trên thang 40) = (Điểm 

môn Toán + Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Tiếng Anh x 2) + Điểm ưu tiên 

theo khu vực, đối tượng được quy đổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (nếu có). 

* Tiêu chí phụ: Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, Học 

viện sẽ sử dụng tiêu chí phụ theo thứ tự ưu tiên lần lượt như sau: 

- Nguyện vọng cao hơn. 

- Điểm thi môn Ngoại ngữ đối với các thí sinh sử dụng tổ hợp môn xét tuyển A01, 

D01, D03, D04; hoặc môn Ngữ văn đối với các thí sinh sử dụng tổ hợp môn xét tuyển 

C00; hoặc môn Toán đối với các thí sinh sử dụng tổ hợp môn xét tuyển A00 để xác định 

danh sách thí sinh trúng tuyển. 

* Tổ chức xét tuyển: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

* Công bố kết quả xét tuyển: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

8. CÁC THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC ĐỂ THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT 

TUYỂN VÀO CÁC NGÀNH CỦA TRƯỜNG 

- Mã trường: HQT 

- Tên ngành, Mã ngành, Chỉ tiêu, Tổ hợp xét tuyển năm 2021: 
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Ngành đào tạo 
Mã 

ngành 
Tổ hợp môn xét tuyển 

Tổng 

chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Các ngành đào tạo Đại học 

  

  1350  

Ngành Quan hệ 

quốc tế 
(Chương trình  

Tiêu chuẩn và CLC) 

7310206 

A00: Toán, Vật lý, Hoá học 

hoặc 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

hoặc 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  

hoặc 

D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp 

hoặc 

D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung Quốc 

hoặc 

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 

350 

Các môn xét 

tuyển nhân hệ 

số 1 

Ngành Luật quốc tế 
(Chương trình  

Tiêu chuẩn và CLC) 
7380108 

A00: Toán, Vật lý, Hoá học 

hoặc 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

hoặc 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

hoặc 

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 

175 

Các môn xét 

tuyển nhân hệ 

số 1 

Ngành Kinh tế  

quốc tế 
(Chương trình  

Tiêu chuẩn và CLC) 

7310106 

A00: Toán, Vật lí, Hóa học 

hoặc 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

hoặc 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

200 

Các môn xét 

tuyển nhân hệ 

số 1 

Ngành Truyền thông 

quốc tế 
(Chương trình  

Tiêu chuẩn và CLC) 

7320107 

A00: Toán, Vật lý, Hoá học 

hoặc 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

hoặc 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  

hoặc 

D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp 

hoặc 

D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung Quốc 

hoặc 

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 

350 

Các môn xét 

tuyển nhân hệ 

số 1 

Ngành Kinh doanh 

quốc tế 
(Chương trình CLC) 

7340120 

A00: Toán, Vật lí, Hóa học 

hoặc 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

hoặc 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

100 

Các môn xét 

tuyển nhân hệ 

số 1 

Ngành Ngôn ngữ 

Anh 
(Chương trình  

Tiêu chuẩn và CLC) 

7220201 D01: Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH 175 

Môn Tiếng Anh 

nhân hệ số 2, 

các môn còn lại 

nhân hệ số 1 
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Lưu ý:  

- Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện 

vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). 

Trong xét tuyển đợt 1, đối với từng ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả 

thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. Đối với mỗi thí sinh, nếu 

ĐKXT vào nhiều ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các 

nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong 

danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.  

- Thí sinh t rúng tuyển Đợt 1 và đã xác nhận nhập học thì không được đăng ký ở 

các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung (nếu có). 

- Trừ ngành Ngôn ngữ Anh, thí sinh sau khi trúng tuyển các ngành Quan hệ quốc tế, 

Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Luật quốc tế và Truyền thông quốc tế được lựa 

chọn học một trong các ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn 

Quốc hoặc tiếng Nhật Bản (nếu số lượng đăng ký đáp ứng yêu cầu về quy mô lớp học). 

9. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN (XÉT TUYỂN THẲNG; ƯU TIÊN XÉT TUYỂN) 

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện Ngoại giao. 

9.1. Đối tượng xét tuyển thẳng 

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn 

quốc đã tốt nghiệp THPT; 

b) Người đã trúng tuyển vào Học viện Ngoại giao, nhưng ngay năm đó có lệnh điều 

động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành 

nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính 

quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung 

phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy 

tờ hợp lệ thì được xem xét tiếp nhận vào học theo ngành đã trúng tuyển trước đây; 

c) Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic 

quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp 

THPT năm 2021 thì được xét tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc 

nội dung đề tài dự thi của thí sinh. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc 

tế, dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết 

quả đến hết năm tốt nghiệp THPT; 

d) Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia của môn 

Tiếng Anh và đã tốt nghiệp THPT năm 2021 được tuyển thẳng vào Học viện theo ngành 
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đúng với môn mà thí sinh đã đoạt giải (ngành Ngôn ngữ Anh); 

e) Đối với thí sinh là người nước ngoài, đã tốt nghiệp THPT, có nguyện vọng học 

tại Học viện Ngoại giao, Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào kết quả học tập THPT, kết 

quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt theo quy định của Học viện để xem xét, 

quyết định cho vào học; 

g) Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 03 năm trở lên, học 03 năm và tốt nghiệp 

THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu 

thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 

30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo 

nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 

07/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các huyện nghèo và 

huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020; thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người 

theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo 

thuộc khu vực Tây Nam Bộ, xếp loại học lực năm lớp 10,11,12 đạt từ loại Khá trở lên, 

được Học viện xem xét, quyết định xét tuyển thẳng vào học ngành theo nguyện vọng của 

thí sinh. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng theo đối tượng này: tối đa 10 thí sinh. 

Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính 

thức. Chương trình học bổ sung kiến thức do Giám đốc Học viện quy định. 

9.2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển 

- Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì và Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đã 

tốt nghiệp THPT năm 2021, có kết quả thi tốt nghiệp THPT đáp ứng tiêu chí đảm bảo 

chất lượng đầu vào do Học viện Ngoại giao quy định được ưu tiên xét tuyển vào Học 

viện theo ngành có tổ hợp môn thi tương ứng với môn thi mà thí sinh đã đoạt giải. 

Cụ thể như sau: 

STT 
Tên môn thi đoạt 

giải học sinh giỏi 
Tên ngành đào tạo Mã ngành 

1 Toán 

Quan hệ quốc tế   

Kinh tế quốc tế   

Luật quốc tế 

Truyền thông quốc tế  

Kinh doanh quốc tế 

Ngôn ngữ Anh 

7310206 

7310106 

7380108 

7320107 

7340120 

7220201 
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STT 
Tên môn thi đoạt 

giải học sinh giỏi 
Tên ngành đào tạo Mã ngành 

2 Ngữ văn 

Quan hệ quốc tế   

Kinh tế quốc tế   

Luật quốc tế 

Truyền thông quốc tế  

Kinh doanh quốc tế 

Ngôn ngữ Anh 

7310206 

7310106 

7380108 

7320107 

7340120 

7220201 

3 Tiếng Anh 

Quan hệ quốc tế   

Kinh tế quốc tế   

Luật quốc tế 

Truyền thông quốc tế  

Kinh doanh quốc tế 

7310206 

7310106 

7380108 

7320107 

7340120 

4 Vật lí 

Quan hệ quốc tế   

Kinh tế quốc tế   

Luật quốc tế 

Truyền thông quốc tế  

Kinh doanh quốc tế 

7310206 

7310106 

7380108 

7320107 

7340120 

5 Hóa học 

Quan hệ quốc tế   

Kinh tế quốc tế   

Luật quốc tế 

Truyền thông quốc tế  

Kinh doanh quốc tế 

7310206 

7310106 

7380108 

7320107 

7340120 

6 Tiếng Pháp 
Quan hệ quốc tế 

Truyền thông quốc tế 

7310206 

7320107 

7 Tiếng Trung Quốc 
Quan hệ quốc tế 

Truyền thông quốc tế 

7310206 

7320107 

8 Lịch sử 

Quan hệ quốc tế 

Truyền thông quốc tế 

Luật quốc tế 

7310206 

7320107 

7380108 

9 Địa lý 

Quan hệ quốc tế 

Truyền thông quốc tế 

Luật quốc tế 

7310206 

7320107 

7380108 

- Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì và Ba trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc 

gia, đã tốt nghiệp THPT năm 2021, có kết quả thi tốt nghiệp THPT đáp ứng tiêu chí 

đảm bảo chất lượng đầu vào do Học viện Ngoại giao quy định được ưu tiên xét tuyển 
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vào ngành phù hợp với đề tài mà thí sinh đã đoạt giải. 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 là thành viên trong đội tuyển tham dự Cuộc 

thi /Triển lãm/ Phát minh Khoa học kỹ thuật quốc tế do các Hội, Trường, các tổ chức cử 

hoặc lập đội tuyển có sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có Giấy chứng nhận đoạt 

giải trong các Cuộc thi /Triển lãm/ Phát minh Khoa học kỹ thuật quốc tế và các chứng 

nhận liên quan đến cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận; có điểm trung bình 

cộng kết quả học tập của 3 học kỳ bất kỳ trong 5 học kỳ lớp 10, 11 và học kỳ I năm học 

lớp 12 đạt từ 8.0 trở lên; có kết quả thi tốt nghiệp THPT đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất 

lượng đầu vào do Học viện Ngoại giao quy định được ưu tiên xét tuyển vào ngành phù 

hợp với đề tài mà thí sinh đã đoạt giải. 

10. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN 

- Phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Theo quy định 

hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Các phương thức còn lại: 100.000 đồng/ hồ sơ. 

11. HỌC PHÍ DỰ KIẾN VỚI SINH VIÊN CHÍNH QUY 

- Dự kiến mức học phí chương trình Tiêu chuẩn năm học 2021-2022: 1.900.000 

đồng/sinh viên/tháng. 

- Dự kiến mức học phí chương trình Chất lượng cao năm học 2021-2022: 3.950.000 

đồng/sinh viên/tháng (đối với ngành Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Kinh tế quốc tế, Kinh 

doanh quốc tế và Truyền thông quốc tế); 4.150.000 đồng/sinh viên/tháng (đối với ngành 

Ngôn ngữ Anh). 

- Mức tăng học phí hàng năm không quá 10% so với năm học trước. 

12. THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TRONG QUÁ TRÌNH 

ĐĂNG KÝ DỰ THI, ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 

Thí sinh muốn biết thêm thông tin tuyển sinh của Học viện Ngoại giao hoặc thông 

tin về các ngành đào tạo, đề nghị liên hệ: Phòng Đào tạo đại học, Học viện Ngoại giao, 

Số 69, Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

- Hotline: 0943 48 28 40; Email: tuyensinhhvng@dav.edu.vn 

- Website: https://www.dav.edu.vn 

- Fanpage: Tư vấn Tuyển sinh Học viện Ngoại giao 
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13. TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO 

Chương trình Liên kết đào tạo giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria 

Wellington (New Zealand) được Bộ Ngoại giao chấp thuận và Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp 

phép từ năm 2011. Ngành đào tạo: Quan hệ quốc tế, Khoa học chính trị, Truyền thông. 

* Chỉ tiêu xét tuyển: 50 chỉ tiêu. 

* Đối tượng xét tuyển: Thí sinh đăng ký đáp ứng một trong các điều kiện sau: 

- Học sinh tốt nghiệp THPT trong nước hoặc nước ngoài. 

- Sinh viên đang theo học các trường đại học trong nước hoặc nước ngoài. 

* Tiêu chí xét tuyển:  

- Tốt nghiệp THPT trong nước/nước ngoài; 

- Đạt IELTS Academic từ 5.5 trở lên (hoặc TOEFL iBT tương đương). 

* Thời gian đào tạo: 1,5 năm học ở Học viện Ngoại giao; 1,5 năm học ở New 

Zealand. Bằng Cử nhân do Đại học Victoria Wellington cấp. 

* Thông tin liên hệ: Thí sinh muốn biết thêm thông tin tuyển sinh về Chương trình 

liên kết đào tạo, đề nghị liên hệ: Chương trình Liên kết đào tạo, Học viện Ngoại giao, Số 

69, Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

- Hotline: 0912 603 333 - 0904 509 769  

- Email: lienketdaotaohvng@dav.edu.vn 

- Fanpage: Chương trình Cử nhân quốc tế - Học viện Ngoại giao 

14. TÌNH HÌNH VIỆC LÀM 

Khối ngành 

(Hệ ĐH chính 

quy) 

Chỉ tiêu 

Tuyển sinh 

Số SV trúng 

tuyển nhập học 

Số SV tốt 

nghiệp Đợt 1 

Tỷ lệ SV tốt 

nghiệp đã có việc 

làm (%) 

Khóa tốt nghiệp năm 2019 

Khối ngành III 90 97 72 96.3 

Khối ngành VII 360 446 318 99 

Tổng 450 543 390 97.6 

Khóa tốt nghiệp năm 2020 

Khối ngành III 90 82 59 90 

Khối ngành VII 360 371 258 95 

Tổng 450 453 317 92.5 
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15. TÀI CHÍNH 

- Tổng nguồn thu hợp pháp/năm: 87.602.961.599 đồng. 

- Tổng chi phí đào tạo trung bình chưa bao gồm kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp: 

+ Chương trình Tiêu chuẩn 14.645.658 đồng/1 sinh viên/năm. 

+ Chương trình Chất lượng cao 26.785.233 đồng/1 sinh viên/năm. 

 
Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

(đã ký) 

 

 

TS. Phạm Lan Dung 
 


