
HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

 THÔNG TIN DỰ KIẾN XÉT TUYỂN ĐHCQ NĂM 2022 

PHƯƠNG THỨC 2: XÉT TUYỂN KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (HỌC BẠ) 

TT 
Tên ngành xét tuyển 

Học bạ 

Mã 

ngành 

Tổng 

chỉ 

tiêu 

Chỉ tiêu 

dành 

cho PT2 

Tổ hợp xét tuyển 

Học bạ 

1 

Quản trị kinh doanh 

1. QTKD vận tải HK 

2. QTKD cảng HK 

3. QTKD tổng hợp 

7340101 440 

Dự kiến 

dành 

25% 

tổng chỉ 

tiêu cho 

PT2 

A01: Toán – Lý - Anh 

D01: Toán – Văn – Anh 

D14: Văn – Sử –  Anh 

D15: Văn – Địa –  Anh 

2 Quản trị nhân lực* 7340404 120 

3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành* 7810103 180 

4 

Kinh tế vận tải* 

1. Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng 

2. Logistics và Vận tải Đa phương thức 

7840104 180 

5 

Ngôn ngữ Anh 

1. Tiếng Anh hàng không 

2. Tiếng Anh du lịch 

3. Tiếng Anh thương mại 

7220201 180 

6 

CNKT công trình xây dựng* 

1. Xây dựng đường ô tô và sân bay 

2. Xây dựng dân dụng và ga hàng không 

3. Quản lý dự án xây dựng 

7510102 180 

A00: Toán – Lý – Hóa 

A01: Toán – Lý – Anh 

D07: Toán – Hóa – Anh 

K01: Toán – Tin – Anh 

7 CNKT điện tử - viễn thông 7510302 120 

8 CNKT điều khiển và tự động hóa 7510303 120 

9 Công nghệ thông tin 7480201 360 

Những ngành có dấu * là ngành mới mở năm 2022  

*Tất cả thông tin chỉ là dự kiến và có thể thay đổi, thông tin chính thức sẽ được 

công bố trong Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2022.  

 Chỉ tiêu dành cho PT2: dự kiến 25% tổng chỉ tiêu 

 Đối tượng xét tuyển: tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

 Điều kiện xét tuyển: thí sinh có điểm xét tuyển của từng môn trong tổ hợp xét 

tuyển từ 6,0 trở lên.  

 Công thức tính:  

NẾU THÍ SINH TỐT NGHIỆP TRONG NĂM 2022:  



Điểm xét tuyển =  

 

(điểm cả năm lớp 10 + cả năm lớp 11 + HKI lớp 12 của môn A)/3 + 

(điểm cả năm lớp 10 + cả năm lớp 11 + HKI lớp 12 của môn B)/3 + 

(điểm cả năm lớp 10 + cả năm lớp 11 + HKI lớp 12 của môn C)/3 + 

điểm ưu tiên 

NẾU THÍ SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP TỪ NĂM 2021 TRỞ VỀ TRƯỚC:   

Điểm xét tuyển =  

 

(điểm cả năm lớp 10 + cả năm lớp 11 + cả năm lớp 12 của môn A)/3 + 

(điểm cả năm lớp 10 + cả năm lớp 11 + cả năm lớp 12 của môn B)/3 + 

(điểm cả năm lớp 10 + cả năm lớp 11 + cả năm lớp 12 của môn C)/3 + 

điểm ưu tiên 

Trong đó:  

+ Môn A, B, C là 03 môn trong tổ hợp xét tuyển;  

+ Điểm xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân; 

+ Điểm ưu tiên: chỉ cộng điểm đối tượng ưu tiên, không cộng điểm khu vực.  

 Trường xét trúng tuyển theo Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ 

chỉ tiêu và xét bình đẳng giữa các nguyện vọng đăng ký trong cùng ngành. Thí 

sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng cao nhất trong danh sách các nguyện 

vọng đã đăng ký.  

 Điểm trúng tuyển vào ngành là điểm chuẩn chung cho các tổ hợp xét tuyển của 

ngành. 

 Trường hợp thí sinh bằng điểm trúng tuyển ở cuối danh sách thì Trường sẽ lọc 

theo điểm trung bình xét tuyển môn Tiếng Anh (đối với các ngành có số thứ tự 

từ 1 đến 5) hoặc môn Toán (các ngành còn lại).  

Cách thức đăng ký:  

Bước 1: truy cập vào trang tuyensinh.vaa.edu.vn, điền đầy đủ thông tin, chuyển 

khoản lệ phí xét tuyển.  

Bước 2: chụp hình Học bạ và các giấy tờ theo yêu cầu rồi upload lên trang đăng ký. 

Bước 3: nhấn nút gửi, nhận email và chờ thông báo tiếp theo. 

Thời gian đăng ký: hiện chưa nhận đăng ký, sẽ có thông báo cụ thể sau.  

 LƯU Ý: TRONG TRƯỜNG HỢP THÍ SINH ĐĂNG KÝ CÁC PHƯƠNG 

THỨC 1 (UTXT), 2 (HỌC BẠ) VÀ 3 (ĐGNL) CÙNG LÚC THÌ NHÀ 



TRƯỜNG SẼ XÉT THEO THỨ TỰ SAU: PHƯƠNG THỨC 1 > PHƯƠNG 

THỨC 2 > PHƯƠNG THỨC 3.  

- Nếu thí sinh trúng tuyển bất kì nguyện vọng nào ở phương thức 1 thì nhà trường 

sẽ không xét đến phương thức 2 và 3 nữa. Tương tự với phương thức 2 và 3.  

- Thí sinh vẫn có thể đăng ký nguyện vọng thi THPT (phương thức 4) tại trường 

cấp 3, nhưng nếu đã trúng tuyển và nhập học theo các phương thức 1, 2, 3 thì sau 

đó sẽ không xét phương thức 4 nữa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


