
Điểm sàn đầu vào chính thức của các trường Quân đội năm 2018 

Điểm Chuẩn Cao Đẳng - Đại Học 

Khối các trường Quân đội đã chính thức công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào các Học 

viện hay các trường Đại học, Cao đẳng năm học 2018 - 2019. 

Chi tiết điểm từng trường như sau: 

 

 

Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ vào trường dao động từ 15 đến 21 điểm với các tổ hợp xét tuyển 

A00, A01, B00, C00, D01, DO2, DO4 theo miền Bắc và Miền Nam.  

Mức điểm xét tuyển đầu vào này đã bao gồm cả điểm ưu tiên theo từng đối tượng. 

Theo thống kê trên thì: 

1. Học viện Kỹ thuật quân sự lấy từ 19 điểm 

2. Học viện Quân y lấy từ 17 điểm 
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3. Học viện Khoa học quân sự lấy từ 17 điểm 

4. Học viện Hậu cần lấy từ 18 điểm 

5. Học viện Phòng không - Không quân lấy từ 16 điểm 

6. Học viện Hải quân lấy từ 15,5 điểm 

7. Trường Sĩ quan chính trị lấy từ 16 điểm 

8. Trường Sĩ quan Lục quân 1 lấy từ 17 điểm 

9. Trường Sĩ quan Lục quân 2 lấy từ 17 điểm 

10. Trường Sĩ quan Pháo binh lấy từ 15 điểm 

11. Trường Sĩ quan Công binh lấy từ 16 điểm 

12. Trường Sĩ quan Không quân hệ đại học lấy từ 16,5 điểm còn hệ cao đẳng lấy từ 15 điểm 

13. Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp lấy từ 15 điểm 

14. Trường Sĩ quan Đặc công lấy từ 15 điểm 

15. Trường Sĩ quan Phòng Hóa lấy từ 15,5 điểm 

16. Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự lấy từ 17 điểm. 

Chuyên gia tuyển sinh của Bộ Công an đưa ra lời khuyên: Các thí sinh lưu ý, nếu có nguyện 

vọng xét tuyển chính thức vào các trường CAND phải để thứ tự nguyện vọng 1 vào các trường 

CAND ở nguyện vọng 1, để tránh trường hợp thí sinh điểm cao nhưng do để sai nguyện vọng 

dẫn đến việc trường sẽ không tiến hành xét tuyển.  

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì sau khi kết thúc thời gian điều chỉnh nguyện 

vọng, các học viện, trường đại học nhận dữ liệu nguyện vọng, thí sinh từ Cổng thông tin tuyển 

sinh Bộ, các học viện và trường ĐH CAND tổ chức xét tuyển, báo cáo cơ quan quản lý của Bộ 

và sẽ tổ chức công bố điểm trúng tuyển từ 3/5 đến 5/8/2018.  
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