
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 

 

1. Phạm vi tuyển sinh 

Phía Bắc: Từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra. 

 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh 

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 530 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ 

Cảnh sát (Nam: 477; Nữ: 53), cụ thể: 

 

Chỉ tiêu theo 

Phương thức 

1 

Chỉ tiêu theo 

Phương thức 

2 

Chỉ tiêu theo 

Phương thức 

3 

Tổ hợp xét tuyển 

theo Phương thức 3 

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ A00 (Toán, Vật lý, Hóa 

học); A01 (Toán, Vật lý, Tiếng 

Anh); C03 (Toán, Ngữ văn, 

Lịch sử); D01 (Toán; Ngữ văn; 

Tiếng Anh). 

22 03 68 07 387 43 

  

3. Ký hiệu mã trường, mã ngành đào tạo 

- Ký hiệu trường: CSH 

- Mã ngành Nghiệp vụ Cảnh sát: 7860100 

 

4. Ngành, chuyên ngành đào tạo 

Học viện CSND tổ chức đào tạo các ngành, chuyên ngành theo chỉ tiêu được Bộ 

Công an giao năm 2021. 

 

5. Phương thức tuyển sinh 

- Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an. 

- Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc 

chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) với kết quả học tập THPT. 

- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp 

(A00, A01, C03, D01) kết hợp với kết quả học tập THPT. 

* Ghi chú: Thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức tại Học viện 

CSND. 

 

6. Đối tượng, điều kiện dự tuyển 

6.1. Đối tượng: 



- Cán bộ Công an trong biên chế; 

- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên (tính đến 

tháng thi tốt nghiệp THPT); công dân hoàn thành nghĩa vụ Công an hoặc hoàn 

thành nghĩa vụ quân sự được dự tuyển thêm 01 lần trong thời gian không quá 

12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ đến tháng sơ tuyển; 

- Học sinh Trường Văn hóa CAND; 

- Công dân thường trú theo quy định hiện hành tại địa phương nơi đăng ký sơ 

tuyển. 

6.2. Điều kiện dự tuyển chung 

Thí sinh dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Trong những năm học THPT hoặc tương đương đạt học lực từ trung bình trở 

lên (theo kết luận học bạ); 

- Tính đến năm dự tuyển, cán bộ Công an trong biên chế, chiến sĩ nghĩa vụ 

Công an, công dân hoàn thành nghĩa vụ Công an hoặc hoàn thành nghĩa vụ 

quân sự không quá 30 tuổi; học sinh Trường Văn hóa CAND, công dân thường 

trú theo quy định hiện hành tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển không quá 22 

tuổi; người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi; 

- Cán bộ Công an trong biên chế, chiến sĩ nghĩa vụ Công an phân loại cán bộ ở 

mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển; 

- Công dân hoàn thành nghĩa vụ Công an hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự 

trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều đạt mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 

- Học sinh Trường Văn hóa CAND, công dân thường trú theo quy định hiện hành 

tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển trong những năm học THPT và tương 

đương đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên, chưa kết hôn, chưa có con đẻ; 

- Đạt tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an; 

- Tiêu chuẩn sức khỏe: 

Chỉ tuyển thí sinh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ số 

đặc biệt theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của 

BCA quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn 

thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Thí sinh cận thị được đăng ký dự tuyển, phải 

cam kết và chữa trị đủ tiêu chuẩn thị lực khi nhập học (trường hợp không thực 

hiện được cam kết phải các xác nhận của bệnh viện chuyên khoa mắt về lý do 

chưa thể phẫu thuật chữa trị trước thời điểm nhập học). 

Riêng, học sinh Trường Văn hóa CAND chiều cao, cân nậng lấy theo tiêu chuẩn 

chiều cao, cân nặng tại thời điểm tuyển vào trường. 



6.3. Điều kiện dự tuyển đối với thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng 

phương thức 

Ngoài đảm bảo các điều kiện dự tuyển chung, thí sinh đăng ký dự tuyển theo 

từng phương thức phải đáp ứng các điều kiện sau: 

6.3.1. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 1, đảm bảo đồng thời các điều 

kiện sau: 

- Về giải đoạt được: Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc 

gia dự thi Olympic quốc tế; thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa 

học, kỹ thuật quốc tế được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận được xét tuyển 

thẳng. 

- Tốt nghiệp THPT năm 2021. 

6.3.2. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 2, đảm bảo đồng thời các điều 

kiện sau: 

- Có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn tính đến ngày 01/07/2021 của một trong các 

chứng chỉ sau: IELTS (Academic) đạt từ 7.5 trở lên hoặc TOEFL iBT đạt từ 110 

trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK cấp 5 trở lên. 

Đối với các thí sinh có dự định thi chứng chỉ quốc tế trên trong thời gian sơ tuyển 

thì thí sinh vẫn được đăng ký nhưng phải hoàn thành và nộp kết quả về Công an 

đơn vị, địa phương trước ngày 01/06/2021 hoặc trực tiếp nộp tại Học viện CSND 

trước ngày 01/07/2021. 

- Xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại giỏi. Đối với thí sinh đang học lớp 

12 vẫn được đăng ký, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để 

xác định đạt điều kiện hay không. 

- Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học. 

6.3.3. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 3, đảm bảo đồng thời các điều kiện 

sau: 

- Từng môn thuộc tổ hợp đăng ký dự tuyển (A00; A01; C03; D01) đạt từ 7.0 điểm 

trở lên trong từng năm học THPT, ví dụ: thí sinh dự tuyển tổ hợp A00 thì điểm 

tổng kết năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 của môn Toán, môn Lý, môn Hóa phải đạt từ 

7.0 trở lên mới đủ điều kiện đăng ký dự tuyển. 

Đối với thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là ngôn ngữ khác, không phải là 

tiếng Anh, nếu có nguyện vọng dự tuyển thì được sử dụng điểm của môn đó để 

sơ tuyển. Ví dụ, thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là tiếng Pháp đạt từ 7.0 trở 

lên trong từng năm và hai môn còn lại thuộc tổ hợp đủ điều kiện thì vẫn được dự 

tuyển, nhưng thí sinh phải dự thi môn ngoại ngữ tốt nghiệp THPT là tiếng Anh để 

đăng ký tổ hợp xét tuyển là: D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) hoặc A01 (Toán, Lý, 

Tiếng Anh). 



* Riêng cán bộ Công an, chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ, công dân hoàn thành nghĩa 

vụ Công an hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự, học sinh Trường Văn hóa 

CAND: từng môn thuộc tổ hợp đăng ký dự tuyển vào Học viện CSND đạt từ 6.5 

điểm trở lên trong từng năm học THPT. 

- Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn cho đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm 

tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không; 

- Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học. 

6.3.4. Điều kiện đối với các thí sinh ưu tiên cộng điểm khi xét tuyển theo Phương thức 

3, đảm bảo đồng thời các điều kiện sau: 

- Tiêu chuẩn về giải: 

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 

gia một trong các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh. 

- Tốt nghiệp THPT năm 2021. 

 

7. Hồ sơ đăng ký sơ tuyển, xét tuyển 

Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an 

và theo Kế hoạch sơ tuyển của Công an các đơn vị, địa phương. 

 

8. Thông tin về tư vấn tuyển sinh 

- Thiếu tá, TS. Phạm Tiến Dũng, Tổ trưởng phụ trách tuyển sinh HV CSND, 

SĐT: 0972888060. Email: dunghp1510@gmail.com 

- Thượng tá, TS. Nguyễn Thị Mỹ Lệ, cán bộ tuyển sinh HV CSND, SĐT: 

0975132383. Email: nguyenthimylet32@gmail.com 

 


