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THÔNG BÁO 

Về điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1  
đối tượng đào tạo kỹ sư quân sự năm 2016 

 
 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư 

số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 

14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BQP ngày 16/01/2014 của Bộ Quốc 

phòng về việc quy định chi tiết về công tác tuyển sinh vào các học viện, trường 

trong quân đội đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 10/2015/TT-BQP ngày 

11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 

 Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh thông báo điểm trúng tuyển nguyện 

vọng bổ sung đợt 1 đối tượng đào tạo kỹ sư quân sự năm 2016 như sau: 

 1. Điểm trúng tuyển 

TT Đối tượng 
Tổ 

hợp 
Điểm Ghi chú 

1 Nam niềm Bắc 
A00 24.75 Đối với các thí sinh Nam thanh niên 

miền Bắc của tổ hợp A00 có kết thi 

quả 24,75 điểm phải đạt tiêu chí phụ 

thứ nhất: Điểm môn Toán  đạt từ  8,0 

trở lên 

A01 23.00 

2 Nam miền Nam 

A00 22.00 

A01 23.75 

2. Thủ tục xác nhận nhập học 

Thí sinh trúng tuyển có nguyện vọng học tại Học viện cần nộp bản chính 

giấy chứng nhận kết quả thi để xác nhận nhập học, cụ thể: 

- Địa chỉ tiếp nhận: Học viện Kỹ thuật Quân sự, số 236, đường Hoàng 

Quốc Việt, Hà Nội. 

- Phương thức: 

+ Nộp trực tiếp tại Học viện: Phòng 715, Nhà S4, Khu A, Học viện Kỹ 

thuật Quân sự. 

+ Nộp qua đường bưu điện: Phòng Đào tạo/Học viện Kỹ thuật Quân sự, 

theo địa chỉ như trên. 
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- Thời gian: Từ 07h30 ngày 06/9/2016 đến hết ngày 09/9/2016, thí sinh 

nộp qua đường bưu điện sẽ được tính theo dấu bưu điện. Ngoài  thời hạn trên 

giấy Chứng nhận kết quả thi được xác định là không hợp lệ./.  

 
TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
Đại tá Dương Tử Cường 

 


