
HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 

PHƯƠNG THỨC 4: XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ KỲ THI THPT QUỐC 

GIA NĂM 2022 (THPT) 

TT Ngành 
Mã 

ngành 

Tổng 

chỉ 

tiêu 

Chỉ tiêu 

dành 

cho PT4 

Mã THXT phương 

thức THPTQG 

1 

Quản trị kinh doanh 

1. QTKD vận tải hàng không 

2. QTKD cảng hàng không 

3. QTKD tổng hợp 

7340101 440 

Dự kiến 

dành 

50% 

tổng chỉ 

tiêu cho 

PT4. 

 

Riêng 

ngành 

Kỹ thuật 

hàng 

không 

và Quản 

lý hoạt 

động 

bay dành 

100% 

chỉ tiêu 

cho PT4. 

A01: Toán, Lý, Anh 

D01: Toán, Văn, Anh 

D78: Văn, KHXH, Anh 

D96: Toán, KHXH, 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 Quản lý hoạt động bay 7840102 120 

7 Công nghệ thông tin 7480201 360 

A00: Toán, Lý, Hóa 

A01: Toán, Lý, Anh 

D07: Toán, Hóa, Anh 

D90: Toán, KHTN, Anh 

8 

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 

9 CNKT điện tử - viễn thông 7510302 120 

10 CNKT điều khiển và tự động hóa 7510303 120 

11 Kỹ thuật hàng không 7520120 120 

*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.  

 Điều kiện xét tuyển: thí sinh có kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022 đạt 

ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường và không có bài thi/môn thi nào 

trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống. 

 Điểm xét tuyển (ĐXT): được làm tròn đến hai chữ số thập phân 



Điểm xét tuyển = Tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên 

Trong đó: 

+ Tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển: là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang 

điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển. Điểm bài thi Khoa học 

Xã hội, Khoa học tự nhiên là điểm trung bình cộng của các môn thi thành phần.  

+ Điểm ưu tiên: là điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định hiện hành. 

* Lưu ý: Trường không sử dụng kết quả miễn thi môn tiếng Anh trong kỳ thi 

THPT Quốc gia và điểm thi bảo lưu để xét tuyển. 

 Xét trúng tuyển: Trường xét trúng tuyển theo Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp 

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

trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên 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. 

Cách thức đăng ký: 

- Thí sinh đăng ký nguyện vọng tại trường cấp 3 hoặc Sở GDĐT địa phương theo 

quy định và lịch của Bộ. Không nộp bất kì giấy tờ gì về trường cho đến khi được 

thông báo trúng tuyển. 

- Thí sinh được quyền đăng ký và thay đổi nguyện vọng nhiều lần (trước và sau 

khi thi tốt nghiệp).  

- LƯU Ý: Thí sinh có thể đăng ký nhiều phương thức xét tuyển khác nhau 

cùng lúc, nhưng nếu thí sinh đã trúng tuyển và “xác nhận nhập học” theo 

phương thức khác thì sẽ không được xét tuyển theo điểm thi THPTQG vào 

bất kì ngành hay trường đại học nào nữa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


