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Ngành học

Mã Ngành

Môn thi/Xét tuyển

Các ngành đào tạo đại học quân sự

* Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân

Chỉ tiêu

685

D860210

Toán, Lý, Hóa

685

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4
34
(Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế)

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5

226

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7

240

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9

185

Các ngành đào tạo đại học, cao đẳng ngành

1908

quân sự cơ sở

- Đào tạo đại học ngành Quân sự cơ sở

D860230

Văn, Sử, Địa

392

- Đào tạo cao đẳng ngành Quân sự cơ sở

C860230

Văn, Sử, Địa

440

- Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành
Quân sự cơ sở (vừa làm vừa học)

- Đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng
ngành Quân sự cơ sở (vừa làm vừa học)

D860230

C860230

Văn, Công tác Đảng-CTCT,
CN Quân sự địa phương

Văn, Công tác Đảng-CTCT,
CN Quân sự địa phương

167

909

* Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ
thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.
- Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn
số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:1) Tiêu chí 1: Các ngành tuyển sinh tổ
hợp môn thi: Toán, Lý, Hóa thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; các ngành tuyển sinh tổ hợp
môn thi: Văn, Sử, Địa thí sinh có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.2) Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn
còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến các tiêu chí phụ
tiếp theo như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.* Đại học quân sự:- Thí sinh
đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng
(thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân
tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam từ tỉnh
Quảng Trị trở vào.- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của các quân khu phía Nam.- Khi có hướng dẫn về tuyển
thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên
xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh. - Tuyển 05 chỉ tiêu đi
đào tạo ở nước ngoài và 30 chỉ tiêu đi đào tạo ở trường ngoài Quân đội.* Đại học, cao đẳng ngành Quân sự cơ
sở:Tuyển thí sinh nam từ Đà Nẵng trở vào, phải qua sơ tuyển đủ tiêu chuẩn; thí sinh được cấp uỷ, chính quyền
địa phương xác định là nguồn cán bộ quân sự cơ sở trong quy hoạch của địa phương, thông qua quy trình xét
tuyển, trúng tuyển được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cử đi đào tạo và bố trí sử dụng sau đào tạo.* Đào
tạo liên thông ngành Quân sự cơ sở:Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định năm 2016.

