
HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

THÔNG BÁO THÔNG TIN TUYỂN SINH CÁC TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO NĂM 

2022 (DỰ KIẾN) 

I. SAU ĐẠI HỌC: 

1) Tên CTĐT: Quản trị kinh doanh (QTKD) 

Mã ngành: 8340101 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ định hướng ứng dụng 

Tổng chỉ tiêu: 30 

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển. 

Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết 30/6/2022. Xem thông tin chi tiết tại đây. 

2) Tên CTĐT: Kỹ thuật điện tử (dự kiến mở ngành) 

Mã ngành: 8520203 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

Tổng chỉ tiêu: 20 

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển. 

3) Tên CTĐT: Tổ chức và Quản lý vận tải (dự kiến mở ngành) 

Mã ngành: 8840103 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

Tổng chỉ tiêu: 20 

https://vaa.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-thac-si-nganh-quan-tri-kinh-doanh-nam-2022/


Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển. 

II. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY: 

 

 

 

Lưu ý: Đây là thông tin tuyển sinh dự kiến, vì vậy có thể sẽ có thay đổi hoặc điều chỉnh. 

Thông tin chính thức sẽ được công bố trong Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2022 

và Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 (chính thức). 

Học viện dự kiến tuyển sinh Đại học chính quy theo 5 phương thức, CLICK VÀO 

TỪNG PHƯƠNG THỨC ĐỂ XEM CHI TIẾT: 



1. Phương thức 1: Ưu tiên xét tuyển theo Đề án tuyển sinh của Học viện Hàng không 

Việt Nam (UTXT): Đăng ký tại Học viện. 

2. Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập Trung học phổ thông (Học bạ): Đăng 

ký tại Học viện 

3. Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả kì thi Đánh giá năng lực Đại học quốc gia 

(ĐGNL): Đăng ký thi tại Đại học Quốc Gia TPHCM, sau khi có kết quả thì đăng ký xét 

tuyển tại Học viện 

4. Phương thức 4: xét tuyển theo kết quả kì thi Trung học phổ thông Quốc gia 

(THPT): Đăng ký nguyện vọng tại trường THPT 

5. Phương thức 5: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ 

GDĐT (TT): Đăng ký nguyện vọng tại trường THPT 

6. Cách thức đăng ký xét tuyển: 

- Đối với phương thức 1, 2, 3: thí sinh đăng ký bằng hình thức trực tuyến tại ĐÂY hoặc 

truy cập trang tuyensinh.vaa.edu.vn, sau đó theo dõi thông tin qua email và trang web, 

không nộp bất kì giấy tờ gì cho đến khi được yêu cầu. Thời gian mở cổng đăng ký xét 

tuyển (dự kiến): cuối tháng 4, đầu tháng 5/2022 (sẽ có thông báo cụ thể). 

- Đối với phương thức 4, 5: thí sinh đăng ký nguyện vọng tại trường THPT và xét tuyển 

theo quy trình của Bộ GDĐT. Khi có kết quả trúng tuyển mới nộp bản chính Giấy chứng 

nhận kết quả kỳ thi THPTQG về cho Học viện. 

III. ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC: đang cập nhật thông tin. 

IV. CAO ĐẲNG: 

https://vaa.edu.vn/datafiles/img_data/files/DHCQ-UTXT-PT1(1).pdf
https://vaa.edu.vn/datafiles/img_data/files/DHCQ-UTXT-PT1(1).pdf
https://vaa.edu.vn/datafiles/img_data/files/DHCQ-UTXT-PT1(1).pdf
https://vaa.edu.vn/datafiles/img_data/files/DHCQ-HB-PT2(1).pdf
https://vaa.edu.vn/datafiles/img_data/files/DHCQ-DGNL-PT3(1).pdf
https://vaa.edu.vn/datafiles/img_data/files/DHCQ-DGNL-PT3(1).pdf
https://vaa.edu.vn/datafiles/img_data/files/DHCQ-THPT-PT4(1).pdf
https://vaa.edu.vn/datafiles/img_data/files/DHCQ-THPT-PT4(1).pdf
https://vaa.edu.vn/datafiles/img_data/files/DHCQ-TT-PT5(1).pdf
https://vaa.edu.vn/datafiles/img_data/files/DHCQ-TT-PT5(1).pdf
https://tuyensinh.vaa.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen-dh-cd.html


 

Chỉ tiêu cho từng đợt xét tuyển sẽ tùy thuộc vào số lượng hồ sơ và do HĐTS quyết định. 

1) Phương thức xét tuyển: xét học bạ, xét điểm thi THPT hoặc xét tuyển thẳng, click 

vào ĐÂY để đọc chi tiết. Năm 2022, phương thức xét tuyển sẽ thay đổi theo hướng nhân 

đôi điểm môn Tiếng Anh đối với các ngành DVTMHK, KTANHK, KSKL. 

2) Cách thức đăng ký xét tuyển: thí sinh đăng ký thông tin trực truyến tại ĐÂY, theo dõi 

thông tin qua email và trang web, không nộp bất kì giấy tờ gì cho đến khi được yêu cầu. 

Thời gian mở cổng đăng ký xét tuyển (dự kiến): dự kiến đầu tháng 05/2022 hoặc theo thông 

báo cụ thể của nhà trường. 

V. TƯ VẤN TUYỂN SINH: 

Ban tuyển sinh - Phòng Tuyển sinh & CTSV 

Địa chỉ: Phòng A15, Học viện Hàng không Việt Nam, số 104 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 

8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 

Số điện thoại: 02838424762 - 0911959505 (giờ hành chính, thứ 2 đến thứ 6) 

Hỗ trợ trực tuyến (Sao chép và dán vào trình 

duyệt): https://cc.quickom.com/call/24981647251598321 

Facebook: Học viện Hàng không Việt Nam 

Email: tuyensinh@vaa.edu.vn 
 

https://vaa.edu.vn/datafiles/img_data/files/PTXT-CD-2022-VAA-%C4%90%C4%82NG%20WEB(1).pdf
https://vaa.edu.vn/datafiles/img_data/files/PTXT-CD-2022-VAA-%C4%90%C4%82NG%20WEB(3).pdf
https://cc.quickom.com/call/24981647251598321
https://www.facebook.com/H%E1%BB%8Dc-vi%E1%BB%87n-H%C3%A0ng-kh%C3%B4ng-Vi%E1%BB%87t-Nam-657790384432291/

