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ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2022 
 

 

I. Thông tin chung (tính đến thời điểm xây dựng kế hoạch tuyển sinh) 

1. Tên trường: Học viện Kỹ thuật mật mã 

2. Mã trường: KMA 

3. Địa chỉ:  

STT Loại trường Tên trường Địa điểm 

1 
Cơ sở đào tạo 

chính 

Học viện Kỹ thuật 

mật mã 

141 đường Chiến Thắng, Tân Triều, 

Thanh Trì, Hà Nội. 
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Phân hiệu 

Phân hiệu Học viện 

Kỹ thuật mật mã tại 

TP. Hồ Chí Minh 

17A đường Cộng Hòa, phường 4, quận 

Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. 
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Khác 

Dự án xây dựng Phân 

hiệu Học viện Kỹ 

thuật mật mã tại TP. 

Hồ Chí Minh 

Khu chức năng số 13, xã Phong Phú, 

huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

(đang triển khai xây dựng). 

4. Địa chỉ trang thông tin điện tử của trường: http://actvn.edu.vn 

5. Địa chỉ các trang mạng xã hội của trường có thông tin tuyển sinh:  

http://tuyensinh.actvn.edu.vn 

http://www.Facebook.com/hocvienkythuatmatma 

6. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 024 38544244 – 0986622772 

7. Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp:  

Lĩnh vực/ngành đào 

tạo 

Trình độ 

đào tạo 

Chỉ tiêu 

tuyển sinh 

Số SV trúng 

tuyển nhập học 

Số SV tốt 

nghiệp 

Tỉ lệ SV tốt 

nghiệp đã có 

việc làm 

Công nghệ thông tin Đại học 120 163 94 98% 

An toàn thông tin Đại học 600 752 610 99% 

Tổng 720 915 704  

8. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất: 

http://tuyensinh.actvn.edu.vn 

8.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển 

và xét tuyển) 

 

STT 

 

Năm tuyển sinh 

Phương thức tuyển sinh 

Thi tuyển Xét tuyển Kết hợp thi tuyển 

và xét tuyển 

Ghi chú 

1 Năm tuyển sinh 2021  X   

2 Năm tuyển sinh 2020  X   

http://tuyensinh.actvn.edu.vn/
http://tuyensinh.actvn.edu.vn/
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8.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất  

 

TT Lĩnh vực/ Ngành/ Nhóm ngành/tổ 

hợp xét tuyển 

 

Phương thức xét 

tuyển 

Năm tuyển sinh 2020 Năm tuyển sinh 2021 

Chỉ 

tiêu 

Số nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

 

 

 

 

1 

Lĩnh vực 1/nhóm ngành V/ngành              

Công nghệ thông tin (Cơ sở Hà 

Nội) 

Xét tuyển theo 

kết quả kỳ thi tốt 

nghiệp THPT do 

Bộ Giáo dục 

Đào tạo tổ chức 

200 225 25.8 200 180 26.40 

An toàn thông tin (Cơ sở Hà Nội) 420 426 24.9 300 298 25.95 

Công nghệ thông tin (Cơ sở TP. 

Hồ Chí Minh) 

   60 63 25.15 

An toàn thông tin (Cơ sở TP. Hồ 

Chí Minh) 

   60 59 25.10 

Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông 100 111 24.25 100 71 25.50 

Tổng  720 762  720 671  

9. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo 

http://tuyensinh.actvn.edu.vn 

10. Điều kiện đảm bảo chất lượng 

http://tuyensinh.actvn.edu.vn 

11. Đường Link công khai Đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường:  

http://tuyensinh.actvn.edu.vn 

II. Tuyển sinh đào tạo chính quy 

1. Tuyển sinh chính quy đại học, cao đẳng (ngành giáo dục mầm non) 

1.1 Đối tượng, điều kiện tuyển sinh: Tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp THPT. 

1.2 Phạm vi tuyển sinh: Học viện Kỹ thuật mật mã tuyển sinh trên toàn quốc. 

1.3 Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển): 

Xét tuyển 

- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 

- Tổ hợp môn xét tuyển: Một trong các tổ hợp sau: 

+ Toán, Vật Lí, Hóa học (Tổ hợp A00) 

+ Toán, Vật lí, Tiếng Anh (Tổ hợp A01) 

+ Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (Tổ hợp D90) 

- Đăng ký xét tuyển: Theo phương thức đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ chung cho các thí sinh dự tuyển năm 2022. 

- Thời gian đăng ký xét tuyển: Theo kế hoạch đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường 

đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai hỗ trợ cho các thí sinh dự tuyển năm 2022. 

1.4 Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển 

và trình độ đào tạo:  

 

 

http://tuyensinh.actvn.edu.vn/
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TT 
Trình độ 

đào tạo 

Mã ngành/ 

nhóm ngành xét 

tuyển 

Tên ngành/ nhóm 

ngành xét tuyển 

  

Chỉ tiêu 

(dự kiến) 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 1 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 2 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 3 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 4 

Mã 

phương 

thức xét 

tuyển 

Tên 

phương 

thức xét 

tuyển 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

1. Đại học              

1.1  7480201KMA 
Công nghệ thông tin 

(cơ sở Hà Nội) 

  
200 A00  A01  D90    

1.2  7480202KMA 
An toàn thông tin 

(cơ sở Hà Nội) 

  
300 A00  A01  D90    

1.3  7520207 
Kỹ thuật Điện tử-

Viễn thông (cơ sở 

Hà Nội) 

  

100 A00  A01  D90    

1.4  7480201KMP 
Công nghệ thông tin 

(TP. Hồ Chí Minh) 

  
60 A00  A01  D90    

1.5  7480202KMP 
An toàn thông tin 

(TP. Hồ Chí Minh) 

  
60 A00  A01  D90    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Ngưỡng đầu vào: 

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Học viện sẽ công bố ngưỡng đảm bảo đầu vào sau khi  

Bộ GD&ĐT công bố kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 

- Điều kiện nhận ĐKXT: Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển đại học năm 2022 theo quy chế 

tuyển sinh đại học chính quy hiện hành. 

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường: mã trường, 

mã ngành/ nhóm ngành xét tuyển, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa 

các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển. 

- Mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa 

các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển. 

TT Mã ngành 

theo cơ sở 

đào tạo 

Tên ngành học 
Chỉ tiêu 

dự kiến 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 

I. Cơ sở đào tạo Hà Nội 600 A00; A01; D90 

1 7480202KMA 
An toàn thông tin (chuyên ngành: An 

toàn Hệ thống thông tin; Kỹ nghệ an toàn 

mạng; Công nghệ phần mềm an toàn) 

300 A00; A01; D90 

2 7480201KMA 
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Kỹ 

thuật phần mềm nhúng và di động) 
200 A00; A01; D90 

3 7520207 
Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông (chuyên 

ngành Hệ thống nhúng và điều khiển tự 

động) 

100 A00; A01; D90 

II. Cơ sở đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh  120 A00; A01; D90 

1 7480202KMP 
An toàn thông tin (chuyên ngành: An 

toàn Hệ thống thông tin; Kỹ nghệ an toàn 

mạng; Công nghệ phần mềm an toàn) 

60 A00; A01; D90 

2 7480201KMP 
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công 

nghệ phần mềm) 
60 A00; A01; D90 

- Chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Không có chênh lệch. 

- Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Trong trường hợp thí sinh cuối danh sách trúng 

tuyển có điểm xét tuyển bằng nhau, sẽ ưu tiên thí sinh có điểm môn Toán cao hơn. 

1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức, điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển/thi tuyển; các 

điều kiện xét tuyển/thi tuyển. 

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo quy định về thời gian tại các đợt xét tuyển 

sinh đại học năm 2022 của Bộ GD&ĐT. 

- Hình thức nhận đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký xét tuyển hoặc điều chỉnh nguyện 

vọng đăng ký xét tuyển theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về thời gian, địa điểm, hình thức đăng 

ký, hình thức thay đổi nguyện vọng, cách thức nộp lệ phí, cách xác nhận quyền trúng tuyển (trực 

tuyến hoặc trực tiếp tại các địa điểm của Sở GDĐT địa phương hoặc tại các trường THPT mà thí 

sinh đang theo học); 

- Điều kiện xét tuyển: Thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển đại học năm 2022 theo quy định 

hiện hành. 

- Tổ hợp môn xét tuyển cho cả 3 ngành đào tạo mà Học viện tuyển sinh năm 2022: Một 

trong các tổ hợp sau: 

 + A00: Toán, Vật lí, Hóa học; 
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 + A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 

 + D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh. 

1.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển 

- Xét tuyển thẳng: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia 

(điều kiện: môn được giải là Toán hoặc Tin học hoặc giải thưởng sáng tạo về khoa học công nghệ 

cấp Quốc gia), đã tốt nghiệp Trung học phổ thông. 

- Ưu tiên xét tuyển: Thí sinh đã trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật mật mã nhưng ngay 

năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc thanh niên xung phong, nay đã hoàn thành 

nghĩa vụ được xuất ngũ, phục viên. Nếu có đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn sức khỏe, có các giấy 

tờ hợp lệ thì được nhận vào học tại Học viện theo đúng chuyên ngành trước đây đã trúng tuyển. 

- Các điều kiện ưu tiên khác:  

+ Theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành. 

+ Cộng 02 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 iBIT từ 65 trở lên. 

1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Lệ phí xét tuyển /01 nguyện vọng theo mức lệ phí chung của 

các trường đại học tham gia xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: 

- Học phí với sinh viên chính quy: 465.000VNĐ/tín chỉ  

- Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: Theo quy định của Chính phủ cho các trường 

công lập tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành. 

1.11 Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm: 01 đợt, theo kế hoạch chung của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo cho các trường đại học tham gia xét tuyển chung trên hệ thống của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo.  

1.12. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành) 

- Hàng năm Học viện cấp học bổng cho khoảng 10% số sinh viên có thành tích học tập cao 

nhất mỗi Khóa, với mức học bổng bằng 100% mức học phí; 

- Kiểm tra trình độ tiếng Anh sau khi thí sinh trúng tuyển và nhập học: Học viện đào tạo 

tiếng Anh từ trình độ TOEIC 250 hoặc tương đương. Sinh viên trúng tuyển sau khi nhập học sẽ 

tham dự kỳ kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh, những sinh viên không đạt chuẩn sẽ học bổ sung 

trong Học kỳ 1. 

1.13. Thông tin triển khai đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học 

đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

1.13.1. Thông tin doanh nghiệp hợp tác đào tạo. 

Học viện đã và đang hợp tác với các công ty, doanh nghiệp như: SamSung, VNCert, VNPT, 

Viettel, FPT. 

1.13.2. Các thông tin khác triển khai áp dụng cơ chế đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân  

lực trình độ đại học (không trái quy định hiện hành) 

1.14. Tài chính 

1.14.1 Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường: Tổng nguồn thu học phí Hệ đào tạo đóng 

học phí của Học viện năm gần nhất là 45 tỷ VNĐ. 
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1.14.2 Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm của năm liền trước năm tuyển sinh: 

15.000.000 VNĐ/sinh viên. 

2. Tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng chính quy với đối tượng tốt nghiệp trung cấp 

trở lên. 

Học viện không tuyển sinh đào tạo Liên thông đại học dành cho Hệ dân sự. 

III. Tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học  

Học viện không tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học dành cho Hệ dân sự. 

IV. Tuyển sinh đào tạo từ xa 

Học viện không tuyển sinh loại hình đào tạo từ xa. 

 

 Cán bộ kê khai 

(Ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ, địa chỉ Email) 

Đặng Thị Thanh Nhàn 

ĐT: 0946091551 

Email: dangthanhnhan71@gmail.com 

Ngày 16 tháng 6 năm 2022 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(đã ký) 

 

 

 

 

Chu Minh Yên 

 


