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Điểm chuẩn Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân năm 2018 

Học viện Cảnh sát nhân dân là cơ sở giáo dục đại học công lập đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực 

trong hệ thống giáo dục quốc dân trực thuộc Bộ Công an; có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; bồi dưỡng chức danh, nghiệp vụ cho cán bộ, lãnh 

đạo, chỉ huy của lực lượng Cảnh sát nhân dân và Bộ Công an. 

Địa chỉ: Phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.  

Điện thoại: 84-024-38362809 - 069-2346001 

Điểm chuẩn Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân chi tiết năm 2018:  

BẤM XEM tại đây => https://doctailieu.com/diem-chuan-hoc-vien-canh-sat-nhan-dan 

Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước: 

Chi tiết điểm chuẩn năm 2017: 

STT 
Mã 

ngành 
Tên ngành 

Tổ 

hợp 

môn 

Điểm 

chuẩn 
Ghi chú 

1 7860100 Điều tra trinh sát (nam) A01 28 

Trong số 10 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 

07 thí sinh: 06 thí sinh có tổng điểm 03 

môn chưa làm tròn từ 27.1 điểm; 1 thí 

sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm 

tròn 27.05 và môn Toán đạt 9.4 điểm. 

2 7860100 Điều tra trinh sát (nam) C03 25.75 

Trong số 44 thí sinh cùng mức 25.75 

lấy 19 thí sinh: 17 thí sinh có tổng điểm 

3 môn chưa làm tròn từ 23.15; 02 thí 

sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm 

tròn là 22.85 và môn văn đạt 7.75 điểm. 

3 7860100 Điều tra trinh sát (nam) D01 26.25 
 

4 7860100 Điều tra trinh sát (nữ) A01 29.5 
 

5 7860100 Điều tra trinh sát (nữ) C03 28.25 
 

6 7860100 Điều tra trinh sát (nữ) D01 28.75 

Trong số 04 thí sinh cùng mức 28.25 

lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa 

làm tròn từ 27.3 

7 7860100 Điều tra trinh sát B00 --- 
 

Xem thêm điểm chuẩn năm 2016: 

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 

1 7380101_DS Luật (Hệ dân sự) A00; A01; C03; D01 --- 
 

2 7860100 Điều tra trinh sát (nữ) D01 27 
 

3 7860100 Điều tra trinh sát (nữ) C03 --- 
 

4 7860100 Điều tra trinh sát (nữ) A01 27.75 
 

https://doctailieu.com/diem-chuan-1-c665
https://doctailieu.com/diem-chuan-cao-dang-dai-hoc-c667
https://doctailieu.com/diem-chuan-hoc-vien-canh-sat-nhan-dan
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5 7860100 Điều tra trinh sát (nam) D01 24 
 

6 7860100 Điều tra trinh sát (nam) C03 --- 
 

7 7860100 Điều tra trinh sát (nam) A01 27.5 
 

Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành năm học 2018 - 2019 như sau: 

1. Ngành nghiệp vụ Cảnh sát 
 
7860100 A01, C03, D01 335 Ghi chú 

– Trinh sát Cảnh sát 
     

– Điều tra hình sự 
     

– Kỹ thuật hình sự 
     

– Quản lý hành chính nhà nước về An ninh trật tự 
     

2. Gửi đào tạo đại học ngành 

Y theo chỉ tiêu Bộ Công an  
7860100 B00 15 

 

 

https://doctailieu.com/diem-chuan-1-c665
https://doctailieu.com/diem-chuan-cao-dang-dai-hoc-c667

