
Điểm chuẩn Đại học Hàng hải 2022 mới nhất 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là trường trọng điểm quốc gia, đẳng cấp quốc tế đào 

tạo đa ngành, đa bậc học từ đào tạo nghề đến tiến sĩ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng 

cao cho các ngành kinh tế – xã hội của cả nước và quốc tế. 

Vậy điểm chuẩn đại học Hàng hải là bao nhiêu? Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 như thế 

nào?  Học phí Đại học Hàng hải ra sao? Là câu hỏi được rất nhiều học sinh và phụ huynh 

quan tâm. Chính vì vậy hãy cùng THPT Sóc Trăng theo dõi bài viết dưới đây để nắm 

được toàn bộ thông tin chi tiết nhé. 

 Điểm chuẩn đại học hàng hải 2022 mới nhất 

Giới thiệu Đại học Hàng hải Việt Nam 

Tên trường: Đại học Hàng hải Việt Nam 

Tên tiếng Anh: Vietnam Maritime University (VMU) 

Mã trường: HHA 

Loại trường: Công lập 

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Liên thông – Hợp tác quốc tế 

Địa chỉ: 484 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, TP Hải Phòng 

SĐT: (+84). 225. 3829 109 / 3735 931 

Email: info@vimaru.edu.vn 

Website: http://vimaru.edu.vn/ 

Facebook: www.facebook.com/daihochanghaivietnam/ 

Thông tin tuyển sinh Đại học Hàng hải 

1. Thời gian xét tuyển 

– Đối với phương thức 1: Xét tuyển dựa trên điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ 

thông năm 2022. 

Thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển từ ngày 22/07/2022 đến 17h00 

ngày 20/08/2022. 

– Đối với phương thức 2: Xét tuyển kết hợp. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tuyển: từ ngày 15/07/2022 đến ngày 20/08/2022. 

https://thptsoctrang.edu.vn/dai-hoc-hang-hai-diem-chuan-2022-moi-nhat-vua-cap-nhat/


– Đối với phương thức 3: xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện trung học phổ 

thông (xét học bạ). 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tuyển: từ ngày 01/07/2022 đến ngày 20/08/2022. 

– Đối với phương thức 4: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT 

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng: trước ngày 15/07/2022. 

2. Hồ sơ xét tuyển 

– Xét tuyển dựa trên điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Theo quy định của Bộ 

GD&ĐT. 

– Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường (Xét tuyển kết hợp): 

Phiếu đăng ký xét tuyển kết hợp (theo mẫu khai tại https://xettuyen.vimaru.edu.vn/). 

Bản sao (công chứng) chứng chỉ Tiếng Anh còn trong thời hạn sử dụng (tính đến ngày 30 

tháng 8 năm 2022) hoặc bản sao giấy chứng nhận đạt các giải Nhất, Nhì, Ba các môn thi 

chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh, Thành phố trở lên hoặc bản sao Học bạ THPT (công chứng) 

đối với các thí sinh học tại các lớp chuyên thuộc các trường chuyên cấp Tỉnh/Thành phố. 

Bản sao kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 

Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên). 

Lệ phí xét tuyển: 20.000 đồng/1 nguyện vọng. 

– Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện trung học phổ thông (xét học bạ): 

Bản sao (công chứng) học bạ phổ thông trung học. 

Phiếu đăng ký xét tuyển theo kết quả 03 năm THPT (theo mẫu khai tại: 

https://xettuyen.vimaru.edu.vn/). 

Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên). 

Lệ phí xét tuyển: 20.000 đồng/1 nguyện vọng. 

– Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT: 

Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu khai tại https://xettuyen.vimaru.edu.vn/). 

Bản sao (công chứng) giấy chứng nhận đạt các giải Nhất, Nhì, Ba các môn thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ 

GDĐT tổ chức, cử tham gia hoặc giấy chứng nhận đạt các giải Nhất, Nhì, Ba trong các 

kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế do Bộ LĐ-TB&XH cử đi hoặc 

các bản sao các giấy chứng nhận đối tượng tuyển thẳng khác. 



Lệ phí xét tuyển: 20.000 đồng/1 nguyện vọng. 

3. Đối tượng tuyển sinh 

Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định. 

4. Phạm vi tuyển sinh 

Tuyển sinh trên phạm vi cả nước 

5. Phương thức tuyển sinh 

5.1. Phương thức xét tuyển 

– Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ 

thông năm 2022. Áp dụng cho toàn bộ các chuyên ngành. 

– Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển thẳng theo đề án riêng của Trường Đại học Hàng hải 

Việt Nam (Xét tuyển kết hợp) áp dụng cho toàn bộ các chuyên ngành đối với những thí 

sinh có tổng điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trong tổ hợp môn xét tuyển đạt 

ngưỡng chất lượng đầu vào theo Quy định của Nhà trường và đáp ứng một trong các tiêu 

chí sau: 

Tiêu chí 1: Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS 5.0 hoặc TOEFL 494 ITP hoặc 

TOEFL 58 iBT hoặc Toeic (L&R) 595 trở lên trong thời hạn (tính đến ngày 30/08/2022). 

Tiêu chí 2: Đạt các giải Nhất, Nhì, Ba các môn thi Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tin học và Ngoại ngữ trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh, 

Thành phố trở lên. 

Tiêu chí 3: Học 03 năm THPT tại các lớp Chuyên: Toán học, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, 

Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học, Khoa học tự nhiên thuộc các trường Chuyên cấp 

Tỉnh/Thành phố. Có học lực Khá trở lên và hạnh kiểm Tốt các năm lớp 10, 11, 12. 

– Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện trung học phổ 

thông (xét Học bạ) với 30% chỉ tiêu. Áp dụng 28 chuyên ngành thuộc nhóm Kỹ thuật & 

Công nghệ, 02 chuyên ngành thuộc nhóm Chất lượng cao (Công nghệ thông tin và Điện 

tự động công nghiệp), và 02 chuyên ngành thuộc nhóm Chọn (Điều khiển tàu biển và 

Khai thác máy tàu biển). 

– Phương thức 4 (PT4): Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT tại Điều 8 Quy chế 

tuyển sinh ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ban hành ngày 6 tháng 6 

năm 2022. 

Lưu ý: PT1, PT2, PT3, PT4 lần lượt là mã của các phương thức xét tuyển tương ứng. 

5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT 



a. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 

Năm 2022, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng 

đầu vào cho từng chuyên ngành áp dụng đối với các phương thức xét tuyển cụ thể như 

sau: 

Phương thức 1: Điểm xét tuyển là 15. 

Phương thức 2: Điểm xét tuyển là 15. 

Phương thức 3: Điểm xét tuyển là 18. 

b. Điều kiện đăng ký và hồ sơ xét tuyển 

b1. Đối với phương thức 1: 

Đã tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc tương đương. 

Tổng điểm các môn thi trong tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt mức điểm 

nhận hồ sơ xét tuyển của Trường. 

Đối với chuyên ngành Kiến trúc và nội thất, thí sinh phải tham gia sơ tuyển môn năng 

khiếu Vẽ mỹ thuật do Nhà trường tổ chức hoặc có kết quả thi năng khiếu Vẽ mỹ thuật 

năm 2022 từ các trường đại học khác đạt từ 5,0 điểm trở lên. 

b.2. Đối với phương thức 2: 

– Đã tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc tương đương. 

– Đạt một trong ba tiêu chí sau: 

– Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS 5.0 hoặc TOEFL 494 IPT hoặc TOEFL 58 iBT 

hoặc Toeic (L&R) 595 trở lên trong thời hạn (tính đến ngày 30 tháng 8 năm 2022). 

– Có giấy chứng nhận đạt các giải Nhất, Nhì, Ba các môn thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh, 

Thành phố trở lên. Các môn thi gồm: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, 

Địa lý, Tin học và Ngoại ngữ. 

– Có học bạ minh chứng học 3 năm THPT tại các lớp chuyên: Toán, Vật Lý, Hóa học, 

Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học thuộc các trường chuyên cấp Tỉnh/Thành phố. 

Có học lực các năm lớp 10, 11, 12 đạt từ Khá trở lên. Hạnh kiểm Tốt các năm lớp 10, 11, 

12. 

– Tổng điểm các môn thi trong tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt ngưỡng 

đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường. 



– Đối với chuyên ngành Kiến trúc và nội thất, thí sinh phải tham gia sơ tuyển môn năng 

khiếu Vẽ mỹ thuật do Nhà trường tổ chức hoặc có kết quả thi năng khiếu Vẽ mỹ thuật 

năm 2022 từ các trường đại học khác đạt từ 5,0 điểm trở lên. 

Trường hợp có nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển kết hợp vào cùng một chuyên ngành thì 

ưu tiên thí sinh có tổng điểm xét tuyển cao hơn. Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi 

trong tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên (nếu có). 

b.3. Đối với phương thức 3: 

Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương năm 2020, 2021, 2022. 

Hạnh kiểm lớp 12 xếp loại Khá trở lên. 

Tổng điểm trung bình học tập các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên (nếu có) 

đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường. 

Đối với chuyên ngành Kiến trúc và nội thất, thí sinh phải tham gia sơ tuyển môn năng 

khiếu Vẽ mỹ thuật do Nhà trường tổ chức hoặc có kết quả thi năng khiếu Vẽ mỹ thuật 

năm 2022 từ các trường đại học khác đạt từ 5,0 điểm trở lên. 

b. Đối với phương thức 4: 

Điều kiện đăng ký xét tuyển: thí sinh phải đáp ứng những quy định tại Điều 8 Quy chế 

tuyển sinh ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ban hành ngày 6 tháng 6 

năm 2022. 

Học phí Đại học Hàng hải 

Học phí Nhà trường thu theo tín chỉ được thực hiện theo Nghị định 86/2015/ND-CP và 

thông tư hướng dẫn Nghị định 86. 

Trong năm học tới học phí sẽ tăng theo hướng dẫn của các văn bản pháp luật hiện hành. 

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng 

Chuyên mục: Giáo Dục 

 

https://thptsoctrang.edu.vn/
https://thptsoctrang.edu.vn/giao-duc/
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