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1. Cho em hỏi, có tiêu chuẩn cho sự chênh lệch điểm giữa các khối khi xét tuyển kết hợp Chứng chỉ quốc 

tế và KHQT đối với học sinh hệ chuyên không ạ? Ví dụ như cả khối A1 và D1 em đều được 27.5 thì em có 

nên đăng kí xét tuyển khối D1 vì khối D1 có môn Văn nên điểm chuẩn sẽ thấp hơn mấy khối khác không 

ạ? 

=> FTU2 trả lời: Trong năm 2021, phương thức xét tuyển kết hợp Chứng chỉ quốc tế và KQHT không có 

quy định về chênh lệch điểm giữa các tổ hợp Toán - Lý; Toán - Hóa và Toán - Văn. 

2. Cho em hỏi: với phương thức kết hợp Chứng chỉ quốc tế và KHQT các bạn chuyên và không chuyên 

xét như nhau hay chia ra 2 luồng chuyên và không chuyên để xét ạ? 

=> FTU2 trả lời: Trong phương thức xét tuyển kết hợp Chứng chỉ quốc tế và KQHT, chỉ tiêu xét tuyển 

được áp dụng riêng đối với thí sinh hệ chuyên và thí sinh hệ không chuyên. 

3. Em muốn hỏi có thể xét hai khối cùng một ngành không ạ? Và cho em hỏi là trường có Kí túc xa hay 

không? Nếu như em chưa có bằng anh văn nào thì có bị thua thiệt nhiều mặt không ạ? 

=> FTU2 trả lời: 

- Theo kinh nghiệm từ năm trước, Phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi THPT, Trường ĐHNT quy 

định Điểm chuẩn trúng tuyển của Tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) cao hơn các Tổ hợp môn còn lại là 0,5 điểm. Do 

vậy em nên lựa chọn Tổ hợp môn có lợi nhất để đăng ký xét tuyển 

- Cơ sở II không có ký túc xá cho sinh viên. 

- Ngay sau khi Tân sinh viên nhập hoc, Nhà trường có tổ chức Kỳ thi kiểm tra tiếng Anh đầu Khóa nhằm 

mục đích đánh gia khả năng tiếng Anh của từng sinh viên và có phương án xếp lớp tiếng Anh phù hợp với trình 

độ của sinh viên nhất. 

4. Cho em hỏi là trường mình tuyển sinh cũng tương tự như FTU1 phải không ạ? Nếu có khác thì khác 

như thế nào ạ, em cảm ơn. 

=> FTU2 trả lời: Phương án tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Ngoại thương áp dụng chung cho 

cả 3 Cơ sở: Trụ sở chính Hà Nội, Cơ sở II tại TP.HCM và Cơ sở Quảng Ninh. 

5. Cho em hỏi là chương trình Chất lượng cao bằng tiếng anh ngoài xét học bạ và chứng chỉ quốc tế, 

Trường có xét tuyển bằng điểm thi Tốt nghiệp THPT hay kì thi riêng không ạ, em cảm ơn ạ vì học bạ em 

không đủ điều kiện? 

=> FTU2 trả lời: Sinh viên trúng tuyển vào Trường Đại học Ngoại thương theo phương thức xét tuyển 

dựa trên Điểm thi THPT vẫn có thể lựa chọn chương trình Chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh. Sau khi 

nhập học, Nhà trường sẽ tổ chức cho tất cả Tân sinh viên tham dự kỳ thi kiểm tra tiếng Anh đầu Khóa. Nếu Tân 

sinh viên có đủ năng lực tiếng Anh được đăng ký xét tuyển vào chương trình CLC giảng dạy bằng tiếng Anh. 

Ngoài xét học bạ và chứng chỉ quốc tế, em có thể tham khảo các phương thức xét tuyển khác trong đề án 

tuyển sinh 2021 của nhà trường 



6. Năm nay trường mình lấy điểm chuẩn bao nhiêu thế ạ? 

=> FTU2 trả lời: Hiện chưa có thông tin về điểm chuẩn năm 2021 đâu em nhé. Em có thể tham khảo điểm 

chuẩn của các năm trước ở mục thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 trên trang web của Cơ sở 

II: cs2.ftu.edu.vn  hoặc theo dõi các trang và group sau: 

- Fanpage tuyển sinh Trường Đại học Ngoại thương: https://www.facebook.com/TuyensinhFTU 

- Group: K60 FTUer - Go the extra mile! 

- Fanpage FTU2 - Hỗ trợ tân sinh viên: https://www.facebook.com/HoTroTanSinhVien.FTU2 

7. Cho em hỏi là trong tương lai CS2 có thể có những ngành học như Luật hoặc các chuyên ngành về ngôn 

ngữ như ở CS1 không ạ? 

=> FTU2 trả lời: Hiện nay Cơ sở II chưa tuyển sinh và đào tạo ngành Luật hoặc các ngành Ngoại ngữ như 

tại Trụ sở chính. 

8. Những năm học sau trường mình đã tổ chức dạy Bằng ACCA cho chuyên ngành kế toán-kiểm toán hay 

chưa? 

=> FTU2 trả lời: Hiện nay Trường Đại học Ngoại Thương - Cơ sở II tại TP.HCM chưa đào tạo chuyên 

ngành Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA. Tuy nhiên trong chương trình đào tạo chuyên ngành Kế 

toán - Kiểm toán tại Cơ sở II hiện nay có một số học phần (Kế toán quốc tế, Báo cáo tài chính, Hợp nhất báo cáo 

tài chính…) có thể hỗ trợ đáng kể cho sinh viên trong quá trình thi các môn ACCA như F3 - Financial Accounting 

và F7 - Financial reporting và P2 - Corporate reporting. Trường hiện có nhiều hoạt động hợp tác với ACCA, 

ICAEW để triển khai các hoạt động hướng nghiệp, đào tạo cho sinh viên đạt các chứng chỉ nghề nghiệp kế toán 

kiểm toán quốc tế. 

9. Cho em hỏi là tham gia thi học sinh giỏi quốc gia nhưng không đạt giải thì có được đăng kí xét tuyển 

theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tham gia thi học sinh giỏi 

quốc gia, đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố lớp 12 và hệ chuyên của trường THPT chuyên không 

ạ?  

=> FTU2 trả lời: Thí sinh đã tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sẽ đủ điều kiện nộp hồ sơ ĐKXT theo 

phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tham gia thi học sinh giỏi quốc gia  

10. Chương trình chất lượng cao của trường mình là học theo tiêu chuẩn quốc tế hay là tiêu chuẩn việt 

nam nhưng học bằng tiếng anh?  

=> FTU2 trả lời: Chương trình chất lượng cao đang áp dụng tại Trường ĐH Ngoại thương được xây dựng 

và thiết kế theo chuẩn quốc tế và đã được tổ chức kiểm định chất lượng về giáo dục quốc tế AUN-QA công nhận 

đạt chuẩn. 

11. Học kì 1 lớp 10 em rất quậy nên hạnh kiểm chỉ ở mức khá, vậy có ảnh hưởng đến xét tuyển không ạ? 

=> FTU2 trả lời: Các phương án xét tuyển năm 2021 của Trường yêu cầu thí sinh có hạnh kiểm các năm 

lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 từ loại Khá trở lên.  

12. Em may mắn đạt được 1 giải Khuyến khích quốc gia, so với các bạn giải 1, 2, 3 thì em có bị thua thiệt 

nhiều không ạ? 

https://www.facebook.com/HoTroTanSinhVien.FTU2


=> FTU2 trả lời: Theo kinh nghiệm từ các năm trước, điểm ƯTXT đối với giải quốc gia khi xét tuyển 

được quy định như sau: Giải nhất: + 4 điểm; Giải 2: + 3 điểm; Giải 3: + 2 điểm; Giải KK: + 1 điểm => Như vậy 

điểm ƯTXT của em sẽ thấp hơn các bạn giải Nhất, Nhì, Ba từ 1 đến 3 điểm. 

13. Lớp 10, trong 3 môn xét tuyển em có 2 môn học kém. Nhưng trong lớp 11 và HKI lớp 12 em đạt được 

điểm rất cao, như vậy chung quy em có thiệt thòi hơn so với các bạn không ạ? 

=> FTU2 trả lời: Nếu em đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 thì 

điểm học tập 3 môn xét tuyển của lớp 10 ảnh hưởng trực tiếp đến tổng điểm xét tuyển của em; Nếu em đăng ký 

theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi riêng hoặc dựa trên điểm thi THPT thì điểm 3 môn xét tuyển 

của em ở lớp 10 không ảnh hưởng đến tổng điểm xét tuyển em nhé. 

14.  Có dạy tiếng anh chuyên ngành cho kế toán kiểm toán không? 

=> FTU2 trả lời: Trong chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán, các bạn sẽ có một học 

phần tiếng anh chuyên ngành. Bên cạnh đó, trong một số môn học chuyên ngành kế toán - kiểm toán, các bạn sẽ 

được tiếp xúc với nhiều giáo trình, báo cáo và tài liệu tiếng Anh. Việc học tập với các tài liệu tiếng anh này sẽ 

giúp các bạn nâng cao năng lực tiếng anh chuyên ngành của mình. 

15. Nếu không đủ điều kiện tiếng anh đầu vào CLC thì em phải làm sao ạ? 

=> FTU2 trả lời: Ngay sau khi nhập học, Nhà trường sẽ tổ chức kỳ thi kiểm tra tiếng Anh đầu Khóa. Nếu 

Tân sinh viên có đủ năng lực tiếng Anh sẽ được đăng ký xét tuyển vào chương trình CLC giảng dạy bằng tiếng 

Anh. 

16. Em cũng thắc mắc thời về bài kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào sẽ yêu cầu cao không ạ, và hình 

thức ra sao ạ? 

=> FTU2 trả lời: Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu Khóa vào năm 2020 cho Tân sinh viên được 

thiết kế dựa trên định dạng bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 đến 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc của Việt Nam. Kết cấu của bài Placement Test bao gồm 2 phần: Phần Nghe gồm 40 câu và Phần Đọc – Viết 

gồm 60 câu 

- Năm 2021, Nhà trường sẽ thông báo sớm để Tân sinh viên được biết và chuẩn bị. 

17. Năm nay em của em đang có nguyện vọng theo học trường mình. Không biết năm nay trường mình có 

xét học bạ cùng với các giải thi cấp trường, cấp tỉnh, cấp thành phố không ạ? 

=> FTU2 trả lời: Năm 2021, Trường ĐH Ngoại thương có xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT dành 

cho thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh và thành phố (trực thuộc trung ương) lớp 12 em nhé (không xét học 

bạ đối với thí sinh đạt giải thi cấp trường, cấp Quận/Huyện/ Thành phố (trực thuộc tỉnh)). 

18. Em muốn hỏi là nếu như năm lớp 10 và 11 em đều đủ điều kiện là được 7,0 nhưng mà HK1 năm 12 

em lại được 6.9. Em muốn thi vào ĐH Ngoại thương thì phải làm sao ạ?  

=> FTU2 trả lời: Dự kiến, điều kiện đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Ngoại thương dựa 

trên kết quả của kỳ thi riêng hoặc kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 phải có Điểm TBC học tập các năm lớp 

10, 11 và HK1 lớp 12 đạt từ 7,0 trở lên.  Do vậy, nếu Điểm TBC học tập HK1 năm lớp 12 của em chỉ đạt 6,9 thì 

em không đủ điều kiện nộp hồ sơ ĐKXT. Ngoài các chương trình đại học hệ chính quy, em có thể tham khảo và 

đăng ký xét tuyển các chương trình Đào tạo Quốc tế của Trường. 



19.  Các chuyên ngành CLC chênh lệch điểm như thế nào so với với chương trình tiêu chuẩn? 

=> FTU2 trả lời:  

- Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển chương trình CLC theo phương thức xét tuyển kết hợp Chứng chỉ quốc 

tế và kết quả học tập THPT được xét riêng. 

 - Đối với các phương thức xét tuyển còn lại, thí sinh trúng tuyển chương trình tiêu chuẩn và có đủ năng 

lực tiếng Anh mới được đăng ký xét tuyển vào chương trình CLC. 

20. Học phí CLC ngành kinh tế đối ngoại năm nay sẽ dao động từ bao nhiêu ạ?/ Em muốn hỏi học phí 

năm nay dành cho lớp CLC vẫn giữ nguyên hay có thay đổi gì không?  

=> FTU2 trả lời: Mức học phí chương trình Chất lượng cao dự kiến là khoảng 40 triệu đồng/năm 

21. Sinh viên có thể học môn tiếng Nhật và tiếng Anh cùng lúc được hay không? 

=> FTU2 trả lời: Trong chương trình tiêu chuẩn, sinh viên được đăng ký học môn ngoại ngữ là Tiếng Anh 

hoặc Tiếng Nhật. Riêng đối với ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, ngoài ngoại ngữ bắt buộc là tiếng 

Anh thì sinh viên sẽ được học Ngoại ngữ 2 tiếng Nhật 2 học kỳ. Đối với các chuyên ngành khác, nếu sinh viên 

có nhu cầu học thêm 1 ngoại ngữ, CSII cũng sẽ tổ chức lớp cho sinh viên có nhu cầu nhưng điểm môn ngoại ngữ 

thứ 2 này sẽ không tính vào điểm trung bình trung tích lũy của toàn khóa học. 

21. Em có thắc mắc về thông tin tuyển sinh chương trình liên kết quốc tế ạ. 

=> FTU2 trả lời: CSII sẽ gửi email đến em thông tin tuyển sinh các chương trình đào tạo quốc tế để em 

thuận tiện trong việc theo dõi và lựa chọn chương trình phù hợp hoặc liên hệ hotline của Ban Đào tạo quốc tế 

0947771981 (cô Hường) để được tư vẫn kỹ hơn. 

22. Điểm qui đổi các giải HSG quốc gia? 

=> FTU2 trả lời: Khi xét tuyển các thí sinh đạt giải HSG sẽ được cộng điểm ƯTXT như sau: giải nhất: + 

4 điểm; Giải Nhì: + 3 điểm; Giải Ba: + 2 điểm; Giải KK: 1 điểm 

23. Chỉ tiêu cho xét tuyển phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tham 

gia thi học sinh giỏi quốc gia và thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố là trộn chung hay là riêng 

biệt? 

=> FTU2 trả lời: Chỉ tiêu xét tuyển được áp dụng riêng cho từng đối tượng là HSG quốc gia và đối HSG 

cấp tỉnh. 

24. Nếu vừa có giải quốc gia và giải tỉnh thì xét cả 2 luôn có được không? 

=> FTU2 trả lời: Nếu vừa có giải quốc gia và vừa giải tỉnh thí sinh có thể đăng ký xét cả 2 phương thức. 

Tuy nhiên, khi tổ chức xét tuyển, thí sinh đã trúng tuyển theo phương thức thứ nhất sẽ không được xét ở phương 

thức tiếp theo. 

25. Có phải là giải khuyến khích HSG quốc gia sẽ được cộng ít hơn giải nhất cấp tỉnh không? 

=> FTU2 trả lời: Hai đối tượng HSG quốc gia và HSG cấp tỉnh được xét độc lập nhau. 

 

 

 



26. Các phương thức xét tuyển của Trường có được cộng điểm ưu tiên khu vực không?  

=> FTU2 trả lời: Trường ĐH Ngoại thương sẽ áp dụng việc cộng điểm ưu tiên theo đúng quy định của 

Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.  

27. Một học sinh có thể lựa chọn tham gia nhiều phương thức tuyển sinh không? Thang điểm quy đổi 

tương đương các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cho môn ngoại ngữ có thay đổi so với năm ngoái không? 

=> FTU2 trả lời: Một thí sinh được đăng ký xét tuyển theo nhiều phương thức khác nhau.  

28. Em xin chào thầy/cô ạ, em dự định thi vào ngành Kế toán - Kiểm toán trường mình. Em muốn hỏi 

ngành này ở trường mình có hệ chất lượng cao không ạ? 

=> FTU2 trả lời: Cơ sở II chưa tuyển sinh chương trình CLC chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán. Nếu 

muốn học hệ CLC em có thể lựa chọn học Tài chính Quốc tế, Quản trị kinh doanh, Logistics và QLCUU hoặc 

Kinh tế đối ngoại. 

29. Tiêu chí tuyển sinh là giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, vậy giải huy chương bạc kì thi Olympic 

30/4 môn tiếng Anh hệ không chuyên có được xem tương đương giải nhì không?  

=> FTU2 trả lời: Giải Huy chương bạc kỳ thi Olympic 30/04 môn tiếng Anh hệ không chuyên không được 

xem như giải học sinh giỏi cấp tỉnh. 

30. Em muốn hỏi ngành Logistics có giảng dạy cho hệ tiêu chuẩn không ạ? 

=> FTU2 trả lời: Hiện nay ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế 

của Trường ĐH Ngoại thương chỉ tuyển hệ chất lượng cao đào tạo bằng tiếng Anh, chưa tuyển sinh hệ chuẩn. 

31. Em hiện đang là học sinh của hệ lớp chuyên Toán-Sinh thì có thể được xét tuyển theo phương án 1: 

xét theo hệ chuyên toán được không ạ? 

=> FTU2 trả lời: Trường hợp chuyên Toán - Sinh khi đăng ký xét theo hệ chuyên Toán sẽ do Hội đồng 

tuyển sinh nhà Trường quyết định. 

32. Một thí sinh có thể sử dụng nhiều phương thức để đăng ký xét tuyển không ạ? 

=> FTU2 trả lời: Một thí sinh được đăng ký xét tuyển theo nhiều phương thức khác nhau. 

33. Em đăng ký xét tuyển 2 ngành của trường cùng lúc được không ạ? 

=> FTU2 trả lời: Em có thể đăng ký xét tuyển 2 hoặc nhiều ngành của Trường cùng 1 lúc nhưng phải đăng 

ký theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng của từng ngành từ cao xuống thấp: Ngành nguyện vọng 1, Ngành nguyện 

vọng 2...   

34. Nếu em vừa đăng kí xét theo học sinh giỏi tỉnh vừa đăng kí xét học sinh hệ chuyên có được không ạ? 

Học sinh có giải học sinh giỏi thì có ưu tiên hơn so với học sinh chỉ nộp xét điểm học bạ không ạ?  

=> FTU2 trả lời:  

- Em được đăng ký xét tuyển phương thức thứ nhất theo cả 2 đối tượng là học sinh giỏi tỉnh vừa đăng kí 

xét tuyển theo đối tượng học sinh hệ chuyên. 

- Chỉ tiêu xét tuyển dành cho 2 đối tượng là học sinh giỏi cấp tỉnh và học sinh chuyên là khác nhau nên 

không thể so sánh đối tượng HSG cấp tỉnh ưu tiên hơn. 



Liên hệ:  Ban Quản lý đào tạo, Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM 

Địa chỉ:   Số 15, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh   

Hotline:  (028) 35127257; Điện thoại: (028) 35127254 (máy lẻ: 811 –> 819) 

Website: http://cs2.ftu.edu.vn; Email: qldt.cs2@ftu.edu.vn;  

Fanpage tuyển sinh Trường Đại học Ngoại thương: https://www.facebook.com/TuyensinhFTU  

Group: K60 FTUer - Go the extra mile! 
 

 
 

35. Nếu em có hứng thú với Marketing thì nên chọn chuyên ngành Kinh tế đối ngoại hay chuyên ngành 

Quản trị kinh doanh quốc tế phù hợp hơn? 

=> FTU2 trả lời: Marketing là lĩnh vực khá rộng và có nhiều cơ hội nghề nghiệp. Em có thể chọn KTĐN 

hay QTKDQT đều được. Cả 2 chuyên ngành đều được trang bị cho sinh viên kiến thức Marketing căn bản. Bên 

cạnh đó, ngành KTĐN sẽ được học môn MKT quốc tế- tập trung vào Marketing trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. 

Ngành quản trị kinh doanh sẽ học quản tri Marketing quốc tế - nghiêng về các quyết định quản trị doanh nghiệp. 

Từ kiến thức nền được trang bị tại trường sinh viên có thể tự học và tìm hiểu thực tế, làm việc và rất thành công 

tại nhiều nhãn hàng và các agency. Khi học tại Cơ sở II, sinh viên có rất nhiều cơ hội để được tham gia các cuộc 

thi về marketing, câu lạc bộ Marketing Creatio hoặc được gặp gỡ với các chuyên gia từ các doanh nghiệp lớn 

chuyên về marketing đến chia sẻ kiến thức thực tiễn với sinh viên.   

36. Khi nào nhà Trường thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển? Em có thể hỏi nộp đơn vào hệ CLC như 

thế nào ạ? 

=> FTU2 trả lời: Em tham khảo đề án tuyển sinh và các hướng dẫn tuyển sinh năm 2021 ở mục tuyển sinh 

đại học chính quy trên Website Cơ sở II hoặc theo dõi các trang và group sau: 

- Website CSII: http://cs2.ftu.edu.vn 

- Fanpage tuyển sinh Trường Đại học Ngoại thương: https://www.facebook.com/TuyensinhFTU 

- Group: K60 FTUer - Go the extra mile! 

- Fanpage FTU2 - Hỗ trợ tân sinh viên: https://www.facebook.com/HoTroTanSinhVien.FTU2 

37. Học chương trình CLC là lúc thi lẫn học đều dùng 100% Tiếng Anh phải không ạ? 

=> FTU2 trả lời: Theo quy định về đào tạo chương trình CLC của Trường ĐH Ngoại thương, một số học 

phần đại cương như Triết học, Đường lối CM Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lý thuyết sác 

xuất thống kê... sẽ học và thi bằng tiếng Việt, các học phần ngành và chuyên ngành sẽ học và thi kết thúc học 

phần bằng tiếng Anh, trong đó có khóa luận tốt nghiệp, các báo cáo thực tập giữa khóa, cuối khóa yêu cầu phải 

viết bằng tiếng Anh. 

38. Làm sao em có thể nộp chứng nhận SAT cho trường ạ? Tại SAT có điểm trên máy tính ấy ạ? 

=> FTU2 trả lời: Nhà trường sẽ có hướng dẫn cụ thể trong thông báo. Em thường xuyên theo dõi thông 

tin trên website của CSII để kịp thời cập nhật thông tin hoặc theo dõi các trang và group sau: 

- Website CSII: http://cs2.ftu.edu.vn 

- Fanpage tuyển sinh Trường Đại học Ngoại thương: https://www.facebook.com/TuyensinhFTU 

- Group: K60 FTUer - Go the extra mile! 

- Fanpage FTU2 - Hỗ trợ tân sinh viên: https://www.facebook.com/HoTroTanSinhVien.FTU2 
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