
 

ĐIỂM CHUẨN – ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 

Điểm chuẩn trường Sĩ Quan Tăng - Thiết Giáp năm 2018 

Lịch sử xây dựng và trưởng thành của Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp gắn liền với tinh thần 

đoàn kết, tự lực, tự cường, sáng tạo chủ động vượt khó, nỗ lực phấn đầu không mệt mỏi. Hiện 

nay trường đã không ngừng lớn mạnh, góp phần quan trọng vào việc bồi dưỡng, rèn  luyện, 

cung cấp cho Binh chủng và toàn quân hàng vạn cán bộ chỉ huy, lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật 

tăng thiết giáp có phẩm chất, năng lực tốt làm nòng cốt trong xây dựng lực lượng tăng thiets 

giáp với quy mô, phạm vi ngày một được mở rộng, chất lượng ngày một nâng cao, đáp ứng 

kịp thời mọi yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. 

Địa điểm: Xã Kim Long - Huyện Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc, 

Điện thoại: 0211 353 9021 

Điểm chuẩn trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp các ngành năm 2018:  

BẤM XEM tại đây => https://doctailieu.com/diem-chuan-truong-si-quan-tang-thiet-giap 

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 7860205 

Chỉ huy tham 

mưu Tăng thiết 

giáp phía Nam 

A00 17.5 

Thí sinh mức 17,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: 

Điểm môn Toán ≥ 5,20. Tiêu chí phụ 2: 

Điểm môn Lý ≥ 5,50. Tiêu chí phụ 3: Điểm 

môn Hóa ≥ 5,75. 

2 7860205 

Chỉ huy tham 

mưu Tăng thiết 

giáp phía Bắc 

A00 24.5 

Thí sinh mức 24,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: 

Điểm môn Toán ≥ 8,60. Tiêu chí phụ 2: 

Điểm môn Lý ≥ 7,25. 

Xem thêm điểm chuẩn năm 2016: 

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn 

1 7860205 Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp phía Nam A00 21.5 

2 7860205 Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp phía Bắc A00 23 

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

Ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu 

* Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp 7860206 
1. Toán, Lý, Hóa 

2. Toán, Lý, tiếng Anh 
132 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc 
  

92 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam 
  

40 

 

https://doctailieu.com/diem-chuan-1-c665
https://doctailieu.com/diem-chuan-cao-dang-dai-hoc-c667
https://doctailieu.com/diem-chuan-truong-si-quan-tang-thiet-giap

