HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2022

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

TÓM TẮT
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022
I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ NGÀNH XÉT TUYỂN
1. Đối tượng xét tuyển là những người tốt nghiệp THPT.
2. Nhóm ngành/ngành xét tuyển
Học viện xét tuyển theo 25 nhóm ngành bao gồm 48 ngành với 74 chuyên
ngành đào tạo (Phụ lục 1). Học viện còn xét tuyển các chương trình đào tạo bằng
kép (cấp 2 bằng đại học chính quy) với nhiều ưu đãi cho sinh viên.
II. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
1. PHƯƠNG THỨC 1: Xét tuyển thẳng
(1) Có giải trong các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia;
(2) Học lực đạt loại khá ít nhất 1 năm và có điểm IELTS từ 5.5 điểm, SAT,
ACT hoặc tương đương được tuyển thẳng vào:
a) Chương trình quốc tế (Đào tạo bằng Tiếng Anh);
b) Chương trình Anh quốc: Ngành Tài chính, Đầu tư, Bảo hiểm;
c) Chương trình New Zealand: Ngành Kinh tế - Tài chính.
(3) Học lực đạt loại khá ít nhất 1 năm tại các trường THPT và có điểm kết quả
thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trình độ IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương.
(4) Học lực đạt loại giỏi từ 4 học kỳ trở lên trong chương trình học THPT.
(5) Người nước ngoài/Người Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài có
chứng nhận văn bằng của cơ quan có thẩm quyền được xét tuyển thẳng.
2. PHƯƠNG THỨC 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập tại các trường
THPT, trường chuyên, năng khiếu (Xét học bạ)
Điểm xét tuyển (lớp 11 hoặc 12) của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển, cộng điểm
ưu tiên (nếu có) đạt từ 20,0 điểm trở lên.
3. PHƯƠNG THỨC 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT
năm 2022 (theo quy định, lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Đề án của
Học viện)
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III. THỜI GIAN VÀ HỒ SƠ XÉT TUYỂN
1. Thời gian xét tuyển
1.1 Phương thức 1 (Tuyển thẳng)
Học viện nhận hồ sơ xét tuyển từ 08/02/2022; Thí sinh trúng tuyển thẳng sẽ
được nhập học ngay khi đủ điều kiện. Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 đăng ký
xét tuyển theo lịch trình của phương thức 2, 3.
1.2 Phương thức 2 (Xét học bạ)
TT

Thời gian

1

Nhận hồ sơ xét tuyển

2

Thông báo kết quả xét tuyển

3

Thí sinh trúng tuyển xác nhận NH

Đợt 1

Đợt 2

01/03 - 29/04/2022

05/05 - 15/06/2022

04/05/2022

20/06/2022

07-10/05/2022

23-26/06/2022

1.3 Thời gian xét tuyển theo Phương thức 3 (Xét điểm thi tốt nghiệp THPT)
Theo quy định, lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Đề án của Học
viện Nông nghiệp Việt Nam.
2. Hồ sơ xét tuyển
* Phương thức 1 và Phương thức 2: PHIẾU 1-1 (Đợt 1), PHIẾU 1-2 (Đợt 2).
* Phương thức 3: Đăng ký xét tuyển theo Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt
nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng tại trường THPT.
3. Cách thức nộp hồ sơ
Thí sinh có thể nộp hồ sơ theo 1 trong 3 cách sau:
+ Trực tuyến tại website: https://vnua.edu.vn/dkxt
+ Trực tiếp tại Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
(Phòng 121, tầng 1, Nhà Hành chính);
+ Chuyển phát nhanh qua bưu điện về địa chỉ: Ban Quản lý đào tạo, Học viện
Nông nghiệp Việt Nam, TT. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội.
Để được tư vấn đầy đủ về thông tin tuyển sinh năm 2022, xin liên hệ với số
điện thoại: 024.6261.7578/ 024.6261.7520 hoặc 0961.926.639/0961.926.939
Địa chỉ liên hệ: Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Thị trấn Trâu Quỳ, H. Gia
Lâm, TP. Hà Nội
Website: www.vnua.edu.vn; http://tuyensinh.vnua.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep
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Phụ lục 1: Danh mục nhóm ngành, ngành, chuyên ngành, tổ hợp xét tuyển
và chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2022
(Kèm theo Thông báo số: /TB-HVN ngày / /2022
của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2022)
Mã nhóm Tổ hợp
Tên nhóm
Tên ngành
Tên chuyên ngành
xét tuyển
ngành
HVN01 –
A00, A01,
Sư phạm công Sư phạm Công nghệ
- Sư phạm Công nghệ
B00, D01
nghệ
Bảo vệ thực vật
- Bảo vệ thực vật
- Khoa học cây trồng
- Khoa học cây trồng (Chương
HVN02 –
A00,
trình tiên tiến – Đào tạo bằng
Trồng trọt và Khoa học cây trồng
B00,
Tiếng Anh)
Bảo vệ thực
B08,
Chọn
giống
cây
trồng
vật
D01
- Khoa học cây dược liệu
- Nông học
Nông nghiệp
- Khuyến nông
- Dinh dưỡng và công nghệ thức
HVN03 –
A00, A01,
Chăn nuôi
ăn chăn nuôi
Chăn nuôi
B00, D01
- Khoa học vật nuôi
thú y
Chăn nuôi thú y
- Chăn nuôi thú y
HVN04 –
Công nghệ
kỹ thuật
cơ điện tử

HVN05 –
Công nghệ kỹ
thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật cơ
điện tử
Kỹ thuật điện
Kỹ thuật điều khiển và
tự động hóa
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Kỹ thuật cơ khí

HVN06 –
Công nghệ rau Công nghệ rau hoa quả
hoa quả và
và cảnh quan
cảnh quan

HVN07 –
Công nghệ
sinh học

HVN08 –
Công nghệ
thông tin
và truyền

Chỉ
tiêu
20

150

240

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
- Hệ thống điện
- Điện công nghiệp
- Kỹ thuật điều khiển và tự động
hóa
- Công nghệ kỹ thuật ô tô
- Cơ khí nông nghiệp
- Cơ khí thực phẩm
- Cơ khí chế tạo máy
- Sản xuất và quản lý sản xuất
rau hoa quả trong nhà có mái
che
- Thiết kế và tạo dựng cảnh quan
- Marketing và thương mại
- Nông nghiệp đô thị

Công nghệ sinh dược

- Công nghệ sinh dược

Công nghệ sinh học

- Công nghệ sinh học
- Công nghệ sinh học (Chương
trình chất lượng cao - Đào tạo
bằng Tiếng Anh)
- Công nghệ sinh học nấm ăn và
nấm dược liệu

Công nghệ thông tin

- Công nghệ thông tin
- Công nghệ phần mềm
- Hệ thống thông tin
- An toàn thông tin

A00, A01,
C01, D01

235

A00, A01,
C01, D01

280

A00, A09,
B00,
C20

40

A00, B00,
B08, D01

235

A00, A01,
A09, D01

580
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thông số

Khoa học dữ liệu và trí
tuệ nhân tạo

- Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân
tạo

Mạng máy tính và truyền - Mạng máy tính
thông dữ liệu
- Truyền thông
- Công nghệ thực phẩm
HVN09 –
Công
nghệ
thực
phẩm
- Quản lý chất lượng & an toàn
Công nghệ bảo
thực phẩm
quản, chế biến
Công
nghệ
và
kinh
Công
nghệ và kinh doanh thực
và quản lý chất
phẩm
lượng an toàn doanh thực phẩm
thực phẩm
Công nghệ sau thu hoạch - Công nghệ sau thu hoạch
- Kế toán kiểm toán
HVN10 –
Kế toán
- Kế toán
Kế toán
Tài chính - Ngân hàng
- Tài chính - Ngân hàng
– Tài chính
HVN11 –
Khoa học đất Khoa học đất
- Khoa học đất
Kinh tế
Kinh tế đầu tư

HVN12 –
Kinh tế
và quản lý

Kinh tế tài chính

Kinh tế số
Quản lý kinh tế
HVN13 –
Kinh tế nông
nghiệp
HVN14 –
Luật
HVN15 –
Khoa học
môi trường

Kinh tế nông nghiệp

- Kinh tế
- Kinh tế phát triển
- Kinh tế đầu tư
- Kế hoạch và đầu tư
- Kinh tế tài chính
- Kinh tế tài chính (Chương trình
chất lượng cao - Đào tạo
bằng Tiếng Anh)
- Kinh tế tài chính (Chương trình
New Zealand với ĐH
Massey University)
- Kinh tế và kinh doanh số
- Quản lý kinh tế
- Kinh tế nông nghiệp
- Kinh tế nông nghiệp (Chương
trình chất lượng cao - Đào
tạo bằng Tiếng Anh)
- Kinh tế và quản lý tài nguyên
môi trường

Luật

- Luật kinh tế

Khoa học môi trường

- Khoa học môi trường

A00, A01,
B00, D07

420

A00, A09,
C20, D01

810

A00, B00,
B08, D07

10

A00, C04,
D01, D10

420

A00, B00,
D01, D10

50

A00, C00,
C20, D01

110

A00, B00,
D01, D07

20

HVN16 –
Công nghệ kỹ
thuật môi
trường

Công nghệ kỹ thuật môi
- Công nghệ kỹ thuật môi trường
trường

A00, B00,
D01, D07

10

HVN17 –
Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh

D01, D07,
D14, D15

160

- Ngôn ngữ Anh
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HVN18 –
Nông nghiệp
công nghệ cao
HVN19 –
Quản lý đất
đai và bất
động sản

HVN20 –
Quản trị
kinh doanh
và du lịch

HVN21 Logistics &
quản lý chuỗi
cung ứng
HVN22 –
Sư phạm
Kỹ thuật
nông nghiệp
HVN23 –
Thú y
HVN24 –
Thủy sản
HVN25 –
Xã hội học

Nông nghiệp công nghệ
cao

- Nông nghiệp công nghệ cao

Quản lý bất động sản

- Quản lý bất động sản

Quản lý đất đai

- Quản lý đất đai

Quản lý tài nguyên và
môi trường
Quản lý và phát triển du
lịch
Quản lý và phát triển
nguồn nhân lực
Thương mại điện tử

- Quản lý tài nguyên và môi
trường

Quản trị kinh doanh

A00, B00,
B08, D01

90

A00, A01,
B00, D01

200

A00, A09,
C20, D01

820

A00, A09,
C20, D01

160

- Quản lý và phát triển du lịch
- Quản lý và phát triển nguồn
nhân lực
- Thương mại điện tử
- Quản trị kinh doanh
- Quản trị kinh doanh (Chương
trình tiên tiến - Đào tạo bằng
Tiếng Anh)
- Quản trị marketing
- Quản trị tài chính

Logistics & quản lý
chuỗi cung ứng

- Logistics & quản lý chuỗi cung
ứng

Sư phạm
Kỹ thuật nông nghiệp

- Sư phạm KTNN hướng giảng
dạy
- Sư phạm KTNN và khuyến
nông

Thú y

- Thú y

Bệnh học thủy sản

- Bệnh học thủy sản

Nuôi trồng thủy sản

- Nuôi trồng thủy sản

Xã hội học

- Xã hội học

A00, A01,
B00, D01

20

A00, A01,
B00, D01

650

A00, B00,
D01, D07

70

A00, C00,
C20, D01

30

Tổng

5.830

Ghi chú:
A00
A01
A09
D01
D07
D10
D14

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Địa lí, Giáo dục công dân
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Địa lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

B00
B08
C00
C01
C04
C20
D15

Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Vật lí
Ngữ văn, toán, Địa lí
Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
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PHIẾU 1-1
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022
(Dùng cho Phương thức 1 và 2 - Đợt 1)
PHẦN 1. THÔNG TIN CỦA THÍ SINH
1. Họ và tên: ……………………………………..………………2. Giới tính: Nam !
Nữ !
3. Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………….4. Dân tộc:…………………
5. Số CMND/Thẻ căn cước công dân (Ghi mỗi số vào một ô):
!!!!!!!!!!!!
6. Hộ khẩu thường trú: TP/Tỉnh:.......................................!! Quận/Huyện:................................... !! Xã:…………...
* Có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại KV1: !
7. Số điện thoại đi động:...................................................................Email:.............................................
8.Thông tin bậc học THPT
a) Nơi học THPT (Ghi tên trường, mã tỉnh, mã trường):
Mã tỉnh
Mã trường
Lớp 10: ............................................................................................ !!
!!!
Lớp 11: ............................................................................................ !!
!!!
Lớp 12: ............................................................................................ !!
!!!
b) Năm tốt nghiệp THPT:..............
9. Khu vực tuyển sinh:
Ghi mã khu vực (1, 2NT, 2, 3) vào ô trống
10. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:
Theo quy định của Bộ GD&ĐT: Ghi rõ đối tượng ưu tiên từ 01 đến 07 (nếu có) !!
11. Địa chỉ gửi giấy báo trúng tuyển:
Tên người nhận:...............................................................................Điện thoại.......................................
Địa chỉ: ....................................................................................................................................................
PHẦN 2. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022
A. ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG THEO QUY ĐỊNH CỦA HỌC VIỆN (Phương thức 1)
- Mã nhóm ngành : HVN !! Tên nhóm ngành đăng ký:………………….………………..
Tên ngành đăng ký:…………………………………………..
- Đạt tiêu chí xét tuyển thẳng của HVN số: !
B. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 11 - THPT (Phương thức 2)
* Nguyện vọng 1:
Mã nhóm
ngành

Tên nhóm ngành

Tên ngành

HVN….

Tổ hợp xét tuyển: . . . . . . . . . .
Tên môn 1
Tên môn 2
Tên môn 3
............ ............ ............
Điểm….

Điểm……

Điểm……

* Nguyện vọng 2:
Mã nhóm
ngành

Tên nhóm ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển: . . . . . . . . . .
Tên môn 1
Tên môn 2
Tên môn 3
............ ............ ............

HVN….

Điểm…..
Điểm…..
Điểm……
Thí sinh xin cam đoan những lời khai trong phiếu này là đúng sự thật. Nếu sai thí sinh xin chịu xử lý theo
các quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT.
Cán bộ tiếp nhận

Ngày
tháng
năm 2022
(Thí sinh ký và ghi rõ họ tên)

6

PHIẾU 1-2
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022
(Dùng cho Phương thức 1 và 2 - Đợt 2)
PHẦN 1. THÔNG TIN CỦA THÍ SINH
1. Họ và tên: ……………………………………..………………2. Giới tính: Nam !
Nữ !
3. Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………… 4. Dân tộc:…………………
5. Số CMND/Thẻ căn cước công dân (Ghi mỗi số vào một ô):
!!!!!!!!!!!!
6. Hộ khẩu thường trú: TP/Tỉnh:......................................!! Quận/Huyện:........................................ !! Xã:….............
* Có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại KV1:!
7. Số điện thoại đi động:..................................................................Email:...............................................
8.Thông tin bậc học THPT
a) Nơi học THPT (Ghi tên trường, mã tỉnh, mã trường):
Mã tỉnh
Mã trường
Lớp 10: .............................................................................................. !!
!!!
Lớp 11: ............................................................................................ !!
!!!
Lớp 12: .............................................................................................. !!
!!!
b) Năm tốt nghiệp THPT:..............
9. Khu vực tuyển sinh:
Ghi mã khu vực (1, 2NT, 2, 3) vào ô trống
10. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:
Theo quy định của Bộ GD&ĐT: Ghi rõ đối tượng ưu tiên từ 01 đến 07 (nếu có) !!
11. Địa chỉ gửi giấy báo trúng tuyển:
Tên người nhận:...............................................................................Điện thoại..........................................
Địa chỉ: ......................................................................................................................................................
PHẦN 2. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022
A. ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG THEO QUY ĐỊNH CỦA HỌC VIỆN (Phương thức 1)
- Mã nhóm ngành :HVN !! Tên nhóm ngành đăng ký:………………….…………………
Tên ngành đăng ký:…………………………………………..
- Đạt tiêu chí xét tuyển thẳng của HVN số: !
B. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 12 - THPT (Phương thức 2)
* Nguyện vọng 1:
Tổ hợp xét tuyển: . . . . . . . . . .
Mã nhóm
Tên ngành
Tên nhóm ngành
Tên môn 1
Tên môn 2
Tên môn 3
ngành
............ ............ ............
HVN….

Điểm……

Điểm……

Điểm……

* Nguyện vọng 2:
Mã nhóm
ngành

Tên nhóm ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển: . . . . . . . . . .
Tên môn 1
Tên môn 2
Tên môn 3
............ ............ ............

HVN….

Điểm……
Điểm……
Điểm……
Thí sinh xin cam đoan những lời khai trong phiếu này là đúng sự thật. Nếu sai thí sinh xin chịu xử lý theo
các quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT.
Cán bộ tiếp nhận

Ngày
tháng
năm 2022
(Thí sinh ký và ghi rõ họ tên)
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