
STT Tên ngành
Lĩnh vực ưu tiên xét tuyển cho học sinh đạt giải 
trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Môn ưu tiên xét tuyển cho học sinh 
đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi 

cấp tỉnh/thành phố, quốc gia

Khoa học động vật

Hóa Sinh

Y Sinh và khoa học Sức khỏe

Sinh học tế bào và phân tử

Hóa học

Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin

Năng lượng: Hóa học

Khoa học vật liệu

Vi Sinh

Khoa học Thực vật

Năng lượng: Vật lý

Vật lý và Thiên văn

Khoa học Trái đất và Môi trường

Kỹ thuật môi trường

Toán học

Khoa học động vật

Hóa Sinh

Y Sinh và khoa học Sức khỏe

Sinh học tế bào và phân tử

Hóa học

Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin

Năng lượng: Hóa học

Khoa học vật liệu

Vi Sinh

Khoa học Thực vật

Năng lượng: Vật lý

Vật lý và Thiên văn

Khoa học Trái đất và Môi trường

Kỹ thuật môi trường

Toán học

Khoa học động vật

Hóa Sinh

Y Sinh và khoa học Sức khỏe

Sinh học tế bào và phân tử

Hóa học

Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin

Năng lượng: Hóa học

Khoa học vật liệu

Vi Sinh

Khoa học Thực vật

Năng lượng: Vật lý

Vật lý và Thiên văn

Khoa học Trái đất và Môi trường

Kỹ thuật môi trường

Toán học

Năng lượng: Vật lý

3 Khoa học môi trường Toán  - Anh - Sinh - Hóa

                     DANH MỤC CHIA MÔN/LĨNH VỰC ĐẠT GIẢI  ĐƯỢC CỘNG ĐIỂM ƯU TIÊN  XÉT TUYỂN 
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Bảo hộ lao động1

Công nghệ kỹ thuật môi 
trường

2 Toán - Anh - Sinh - Hóa

Toán - Anh - Sinh - Hóa



STT Tên ngành
Lĩnh vực ưu tiên xét tuyển cho học sinh đạt giải 
trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Môn ưu tiên xét tuyển cho học sinh 
đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi 

cấp tỉnh/thành phố, quốc gia

Vật lý và Thiên văn

Toán học

Hệ thống nhúng

Kỹ thuật cơ khí

Rô bốt và máy thông minh

Phần mềm hệ thống

Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin

Năng lượng: Vật lý

Vật lý và Thiên văn

Toán học

Hệ thống nhúng

Kỹ thuật cơ khí

Rô bốt và máy thông minh

Phần mềm hệ thống

Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin

Năng lượng: Vật lý

Vật lý và Thiên văn

Toán học

Hệ thống nhúng

Kỹ thuật cơ khí

Rô bốt và máy thông minh

Phần mềm hệ thống

Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin

Năng lượng: Hóa học

Khoa học vật liệu

Năng lượng: Vật lý

Vật lý và Thiên văn

Toán học

Hệ thống nhúng

Kỹ thuật cơ khí

Rô bốt và máy thông minh

Phần mềm hệ thống

Năng lượng: Hóa học

Khoa học vật liệu

Năng lượng: Vật lý

Vật lý và Thiên văn

Toán học

Hệ thống nhúng

Kỹ thuật cơ khí

Rô bốt và máy thông minh

Phần mềm hệ thống

Năng lượng: Hóa học

Khoa học vật liệu

Năng lượng: Vật lý

Vật lý và Thiên văn

Toán học

Hệ thống nhúng

Kỹ thuật cơ khí

Rô bốt và máy thông minh

Phần mềm hệ thống

9
Kỹ thuật điều khiển và tự 
động hóa

Toán - Anh - Lý - Hóa - Tin

7 Kỹ thuật điện Toán  - Anh - Lý - Hóa - Tin

8
Kỹ thuật điện tử - viễn 
thông

Toán - Anh - Lý - Hóa - Tin

5
Mạng máy tính và truyền 
thông dữ liệu

Toán  - Anh - Lý  - Tin

6 Kỹ thuật phần mềm Toán - Anh - Lý  - Tin

4 Khoa học máy tính Toán - Anh - Lý  - Tin



STT Tên ngành
Lĩnh vực ưu tiên xét tuyển cho học sinh đạt giải 
trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Môn ưu tiên xét tuyển cho học sinh 
đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi 

cấp tỉnh/thành phố, quốc gia

Năng lượng: Hóa học

Khoa học vật liệu

Năng lượng: Vật lý

Vật lý và Thiên văn

Toán học

Hệ thống nhúng

Kỹ thuật cơ khí

Rô bốt và máy thông minh

Phần mềm hệ thống

Khoa học động vật

Hóa Sinh

Y Sinh và khoa học Sức khỏe

Sinh học tế bào và phân tử

Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin

Vi Sinh

Khoa học Thực vật

Hóa học

Năng lượng: Hóa học

Khoa học vật liệu

Toán học

Khoa học động vật

Hóa Sinh

Y Sinh và khoa học Sức khỏe

Sinh học tế bào và phân tử

Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin

Vi Sinh

Khoa học Thực vật

Toán học

Khoa học động vật

Hóa Sinh

Y Sinh và khoa học Sức khỏe

Sinh học tế bào và phân tử

Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin

Vi Sinh

Khoa học Thực vật

Toán học

Khoa học động vật

Hóa Sinh

Y Sinh và khoa học Sức khỏe

Sinh học tế bào và phân tử

Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin

Vi Sinh

Khoa học Thực vật

Hóa học

Năng lượng: Hóa học

Khoa học vật liệu

Khoa học Trái đất và Môi trường

Kỹ thuật môi trường

Toán học

Khoa học động vật

13 Golf Toán - Văn - Anh - Sinh

14 Công nghệ sinh học Toán  - Anh - Lý - Hóa - Sinh

11 Dược học Toán - Anh - Hóa - Sinh

12

Quản lý thể dục thể thao 
(Chuyên ngành kinh 

doanh thể thao và tổ chức 

sự kiện)

Toán - Văn - Anh - Sinh

10 Kỹ thuật cơ điện tử Toán  - Anh - Lý - Hóa - Tin



STT Tên ngành
Lĩnh vực ưu tiên xét tuyển cho học sinh đạt giải 
trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Môn ưu tiên xét tuyển cho học sinh 
đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi 

cấp tỉnh/thành phố, quốc gia

Hóa Sinh

Y Sinh và khoa học Sức khỏe

Sinh học tế bào và phân tử

Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin

Vi Sinh

Khoa học Thực vật

Hóa học

Năng lượng: Hóa học

Khoa học vật liệu

Khoa học Trái đất và Môi trường

Kỹ thuật môi trường

Toán học

16 Kế toán Toán học Toán - Anh

Hóa học

Khoa học Trái đất và Môi trường

Năng lượng: Hóa học

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật môi trường

Khoa học vật liệu

Năng lượng: Vật lý

Vật lý và Thiên văn

Toán học

Toán học

Khoa học Trái đất và Môi trường

Năng lượng: Vật lý

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật môi trường

Vật lý và Thiên văn

Toán học

Năng lượng: Vật lý

Khoa học Trái đất và Môi trường

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật môi trường

Vật lý và Thiên văn

Hóa học

Năng lượng: Hóa học

Khoa học vật liệu

Hóa học

Năng lượng: Hóa học

Khoa học Trái đất và Môi trường

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật môi trường

Khoa học vật liệu

Năng lượng: Vật lý

Vật lý và Thiên văn

Toán học

Toán học

Khoa học xã hội và hành vi

Khoa học xã hội và hành vi

Toán học
22 Luật Toán - Văn - Anh - Sử

Toán - Anh - Lý - Hóa20
Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông

Toán - Văn - Anh21 Quan hệ lao động

18 Kiến trúc Toán - Văn - Anh - Lý

Toán - Văn - Anh - Lý - Hóa19 Quy hoạch vùng và đô thị

15 Kỹ thuật hóa học Toán  - Anh - Lý - Hóa - Sinh

17 Kỹ thuật xây dựng Toán - Anh - Lý - Hóa



STT Tên ngành
Lĩnh vực ưu tiên xét tuyển cho học sinh đạt giải 
trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Môn ưu tiên xét tuyển cho học sinh 
đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi 

cấp tỉnh/thành phố, quốc gia

23 Thiết kế công nghiệp Toán học Toán - Văn - Anh

24 Thiết kế đồ họa Toán học Toán - Văn - Anh

25 Thiết kế thời trang Toán học Toán - Văn - Anh

26 Thiết kế nội thất Toán học Toán - Văn - Anh

27 Ngôn ngữ Anh Khoa học xã hội và hành vi  Văn - Anh

28 Ngôn ngữ Trung Quốc Khoa học xã hội và hành vi Văn - Anh - Trung

Toán học

Khoa học xã hội và hành vi

30 Marketing Toán học Toán - Văn - Anh

31
Quản trị kinh doanh 
(Chuyên ngành: Quản trị 

nhà hàng - khách sạn)

Toán học Toán - Văn - Anh

32 Kinh doanh quốc tế Toán học Toán - Văn - Anh

33 Tài chính - Ngân hàng Toán học Toán - Anh

Năng lượng: Vật lý

Vật lý và Thiên văn

Toán học

Hệ thống nhúng

Kỹ thuật cơ khí

Rô bốt và máy thông minh

Phần mềm hệ thống

Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin

Năng lượng: Vật lý

Vật lý và Thiên văn

Toán học

Hệ thống nhúng

Kỹ thuật cơ khí

Rô bốt và máy thông minh

Phần mềm hệ thống

Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin

36

Việt Nam học (Chuyên 

ngành: Du lịch và lữ 

hành)

Khoa học xã hội và hành vi Văn - Anh - Sử - Địa

37

Việt Nam học (Chuyên 
ngành: Du lịch và quản lý 

du lịch)

Khoa học xã hội và hành vi Văn - Anh - Sử - Địa

38 Xã hội học Khoa học xã hội và hành vi Văn - Anh - Sử - Địa

39 Công tác xã hội Khoa học xã hội và hành vi Văn - Anh - Sử - Địa

Toán - Anh - Lý - Tin34 Toán ứng dụng

Toán - Anh 35 Thống kê

Toán - Văn - Anh29
Quản trị kinh doanh 

(Chuyên ngành: Quản trị 


