
Học viện Tài chính công bố phương án tuyển sinh 2017 

Năm 2017, học viện tuyển 3.900 chỉ tiêu ĐH chính quy. Trong đó, chỉ 
tiêu đào tạo chương triǹh chất lượng cao đối với chuyên ngành tài 
chính doanh nghiệp thuộc ngành tài chính - ngân hàng và chuyên 
ngành kế toán doanh nghiệp thuộc ngành kế toán là 300 

Theo đó, năm 2017, học viện tiếp tục dành tối đa 50% chỉ tiêu để xét tuyển 
thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT, còn lại sẽ xét tuyển 
dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 (tổ hợp môn thi đối với từng 
ngành đào tạo không thay đổi so với năm 2016). 

Năm 2017, học viện tuyển 3.900 chỉ tiêu ĐH chính quy. Trong đó, chỉ tiêu đào 
tạo chương triǹh chất lượng cao đối với   chuyên ngành tài chińh doanh 
nghiệ p thuộ c ngành tài chính - ngân hàng và chuyên ngành kê ́toań doanh 
nghiệ p thuộc ngành kế toán là 300 (đối tượ ng tuyể n sinh là thi ́sinh đa ̃trúng 
tuyể n vào họ c việ n). 

Ngoài ra, chương triǹh liên kêt́ đào tạ o mỗi bên cấp một bằng đại học giữa 
Học viện tài chính với Trường đại học Greenwich (Vương quốc Anh) ngành tài 
chính - ngân hàng có 120 chỉ tiêu. 

Với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, 
trong xét tuyển đợt 1, thí sinh được đăng ký tối đa vào sáu ngành của học 
viện. Thí sinh được thay đổi nguyện vọng vào trường trong thời gian quy 
định, ngành đã đăng ký trong đợt xét tuyển. 

Với phương thức xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập ở cấp 
THPT, học viện sẽ xet́ tuyển theo thứ tự từ ưu tiên 1 đến ưu tiên 5 như sau: 

 (1) Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự t hi Olympic quốc tế , 
trong đội tuyển quốc gia dự cuộc thi khoa học , kỹ thuật quốc tế; thí sinh đoạt 
giải nhất, nhì, ba, khuyêń khićh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia ; thí 
sinh đoạt giải nhất , nhì, ba, khuyêń khićh trong cuộc thi khoa học , kỹ thuật 
cấp quốc gia có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về (toán, tin họ c, vậ t lý, 
hóa học, tiêńg Anh, ngữ văn). 

(2) Thí sinh các lớp chuyên: toán, tin họ c, vậ t ly,́ hóa học, tiêńg Anh, ngữ văn 
của trường THPT năng khiếu /chuyên quốc gia , trường THPT năng 
khiếu/chuyên câṕ tỉ nh/thành phố được ưu tiên xét tuyển theo tuần tự sau: 

2.1 Thí sinh có lực học loại giỏi hai năm THPT trở lên, trong đó có năm lớp 12 
và đoạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố về một trong 
các môn toán, tin họ c, vậ t ly,́ hóa học, tiêńg Anh, ngữ văn 



2.2 . Thí sinh có lực học loại giỏi hai năm THPT trở lên , trong đó có năm lớp 
12 và có điể m IELTS 5.5 điể m hoặ c TOEFL ITP 550 điể m hoặc TOEFL iBT 55 
điể m; 

2.3 Thí sinh có lực học loại giỏi năm lớp 12  và có giải nhất, nhì, ba câṕ thành 
phố/câṕ tỉ nh trở  lên cać môn (toán, tiêńg Anh, ngữ văn) đăng ký ngành ngôn 
ngữ Anh, ngành kinh tế của học viện. 

2.4 Thí sinh có lực học loại giỏi năm lớp 12 và có kết quả điểm IEL TS 5.5 
điể m hoặ c TOEFL ITP 550 điể m hoặc TOEFL iBT 55 điể m đăng ký ngành ngôn 
ngữ Anh, ngành kinh tế của học viện. 

2.5  Thí sinh có lực học loại giỏi trở lên cả ba năm , trong đó kết quả học tập 
lớp 12 của các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0. 

(3) Thí sinh trường THPT trên toàn quốc có giải nhất , nhì, ba câṕ thành 
phố/câṕ tỉ nh trở  lên cać môn toań , tin họ c , vậ t lý, hóa học , tiêńg Anh, ngữ 
văn hoặc có điể m IELTS 5.5 điể m hoặ c TOEFL ITP 550 điể m hoặc TOEFL iBT 
55 điể m được ưu tiên xét tuyển theo tuần tự sau: 

3.1  Thí sinh có lực học loại giỏi trở lên cả ba năm 

3.2. Thí sinh có lực học loại giỏi hai năm THPT trở lên , trong đó có năm lớp 
12 

3.3 Thí sinh có lực học loại giỏi năm lớp 12  và có giải nhất, nhì, ba câṕ thành 
phố/câṕ tỉ nh trở  lên cać môn (toán, tiêńg Anh, ngữ văn) đăng ký ngành ngôn 
ngữ Anh, ngành kinh tế của học viện. 

(4) Thí sinh trường THPT chuyên /năng khiếu quốc gia , trường THPT 
chuyên/năng khiếu câṕ tỉ nh/ thành phố có lự c họ c loạ i giỏ i trở  lên cả ba năm , 
trong đó kết quả học tập lớp 12 của các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển 
không dưới 7,0. 

 (5) Thí sinh trường THPT trên toàn quốc có lực học loại giỏi trở lên cả ba 
năm, trong đó kết quả học tập lớp 12 của các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét 
tuyển không dưới 7,0. 

Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể của học viện như sau: 

* Xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT : Không 
quá 50% tổ ng chỉ  tiêu, dự kiêń như sau: 

TT Các ngành, chuyên ngành đào tạo Chỉ tiêu 
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n dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017: chỉ tiêu còn lại sau khi xét 
tuyể n thẳ ng dự a vào kêt́ quả  họ c tậ p THPT, dự kiêń như sau: 

  

1 Tài chính – Ngân hàng ( D340201)        950 

2 Kế toán (D340301) 600 

3 Quản trị kinh doanh (D340101) 120 

4 Hệ thống thông tin quản lý (D340405) 60 

5 Ngôn ngữ Anh (D220201) 100 

6 Kinh tế (D310101)     120 

TT Các ngành, chuyên ngành đào tạo Mã tổ hợp 

môn thi 

Chỉ 

tiêu 

1 Tài chính – Ngân hàng ( D340201) 

(Trong đó chỉ tiêu tổ hơp̣ D01 không quá 30% tổng chỉ tiêu 

ngành Tài chính – Ngân hàng). 

A00;A01; 

D01 

900 

2 Kế toán (D340301) 

(Trong đó chỉ tiêu tổ hơp̣ D01 không quá 25% tổng chỉ tiêu 

ngành Kế toán).   

A00; A01; 

D01 

650 

3 Quản trị kinh doanh (D340101) A00; A01; 

D01 

120 

4 Hệ thống thông tin quản lý (D340405) 

(Riêng tổ hơp̣ D01điểm môn chính toán nhân đôi). 

A00; A01; 

D01 

  

60 

5 Ngôn ngữ Anh (D220201) 

(Điểm môn chính: tiếng Anh nhân đôi). 

D01 

  

100 



 

6 Kinh tế (D310101) A01; D01 120 

 


