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024 38544244 - 0986 622 772 tuyensinh.actvn.edu.vn https://www.facebook.com/hocvienkythuatmatma/

Học viện Kỹ thuật mật mã tuyển sinh đào tạo đại học hệ dân sự năm 2022:

Năm 2022, Học viện Kỹ thuật mật mã tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 720. Trong đó tại cơ sở 

thành phố Hà Nội là 600 chỉ tiêu và cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh là 120 chỉ tiêu cụ thể như sau :

Học viện Kỹ thuật mật mã cơ sở tại TP. Hà Nội 

(địa chỉ: số 141 Đường Chiến Thắng, Tân Triều, Hà Đông, Hà Nội; liên hệ: 024 38544244 và 

0986622772)

- 300 chỉ tiêu ngành An toàn thông tin - mã ngành xét tuyển 7480202KMA

- 200 chỉ tiêu ngành Công nghệ thông tin - mã ngành xét tuyển 7480201KMA

- 100 chỉ tiêu ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông - mã ngành xét tuyển 7520207

 Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã TP.Hồ Chí Minh

(địa chỉ: Số 17A, đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh; liên hệ: 

0903458774)

- 60 chỉ tiêu ngành An toàn thông tin- mã ngành xét tuyển 7480202KMP

- 60 chỉ tiêu ngành Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ phần mềm) - mã ngành xét 

tuyển 7480202KMP

TỔ HỢP XÉT TUYẾN

- A00 (Toán - Vật lý - Hóa học)

- A01 (Toán - Vật lý - Tiếng Anh)

- D90 (Toán - Tiếng Anh - KHTN) 

HÌNH THỨC - THỜI GIAN TUYỂN SINH

- Căn cứ và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển

- Theo kế hoạch tuyển sinh chung cho các cơ sở giáo dục đại học của BGDĐT năm 2022

ĐIỂM MỚI TUYỂN SINH NĂM 2022 CỦA HỌC VIỆN

Ngoài điểm ưu tiên theo quy chế tuyển sinh hiện hành, Học viện cộng thêm điểm ưu tiên với thí 

sinh (sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển) có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (còn giá 

trị sử dụng tính đến ngày xét tuyển): IELTS  từ 5.5 trở lên hoặc TOEIC từ 650 trở lên hoặc TOEFL 

iBT từ 65 trở lên: 2đ  
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