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HƯỚNG DẪN 

Tuyển sinh CAND hệ chính quy năm 2021 

 
  

 Thực hiện hướng dẫn số 427/X02-P2 ngày 12/3/2021 của Cục Đào tạo về 

việc tuyển sinh CAND năm 2021, Công an tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện 

như sau: 

 A. XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CAND 

1. Phương thức tuyển sinh, trường áp dụng 

 -  Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ 

GD&ĐT. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND. 

- Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS 

Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) với kết quả học tập 

THPT. Áp dụng đối với Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị CAND, ngành 

Nghiệp vụ An ninh, Nghiệp vụ Cảnh sát. 

- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ 

hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả học tập THPT. 

Áp dụng đối với tất cả các trường CAND, cụ thể: 

+ Xét tuyển đào tạo các ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát: tổ hợp A00, 

A01, C03, D01;  

+ Ngành An toàn thông tin tại Học viện ANND: tổ hợp A00, A01;  

+ Các ngành do Học viện Chính trị CAND đào tạo: tổ hợp A01, C00, 

C03, D01; 

+ Các ngành do Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND đào tạo: tổ 

hợp A00, A01; 

+ Các ngành do Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đào tạo: tổ hợp 

A00;  

+ Ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Quốc tế: tổ hợp D01; 

+ Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện Quốc tế: tổ hợp D01, D04; 

+ Gửi đào tạo đại học ngành Bác sĩ đa khoa: tổ hợp B00.  

- Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức tại một trường 

CAND.  

2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển 

2.1. Đối tượng  
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- Cán bộ Công an trong biên chế; 

- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên (tính 

đến tháng thi tốt nghiệp THPT); công dân hoàn thành nghĩa vụ Công an hoặc 

hoàn thành nghĩa vụ quân sự; 

- Học sinh Trường Văn hóa CAND; 

- Công dân thường trú theo quy định hiện hành tại địa phương nơi đăng 

ký sơ tuyển. 

2.2. Điều kiện dự tuyển chung 

Người dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ 

GD&ĐT, phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Trong những năm học THPT hoặc tương đương đạt học lực từ trung 

bình trở lên (theo kết luận học bạ);  

- Tính đến năm dự tuyển, cán bộ Công an trong biên chế không quá 30 

tuổi; học sinh Trường Văn hóa CAND, công dân thường trú theo quy định hiện 

hành tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển không quá 22 tuổi, người dân tộc thiểu 

số không quá 25 tuổi, công dân hoàn thành nghĩa vụ Công an hoặc hoàn thành 

nghĩa vụ quân sự nếu quá tuổi trên được dự tuyển thêm 01 lần trong thời gian 

không quá 12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ đến tháng sơ tuyển. 

- Cán bộ Công an trong biên chế, chiến sĩ nghĩa vụ Công an phân loại cán 

bộ ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển; 

- Công dân hoàn thành nghĩa vụ Công an hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân 

sự trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều đạt mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 

- Học sinh Trường Văn hóa CAND, công dân thường trú theo quy định 

hiện hành tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển trong những năm học THPT và 

tương đương đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên, chưa kết hôn, chưa có con đẻ; 

- Tiêu chuẩn chính trị thực hiện theo Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 

26/12/2018 của Bộ trưởng BCA, Hướng dẫn số 577/X01-P6 ngày 14/01/2019 và 

Hướng dẫn số 1144/X01-P6 ngày 24/01/2019 của Cục Tổ chức cán bộ. 

- Tiêu chuẩn sức khỏe: 

Chỉ tuyển thí sinh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ 

số đặc biệt theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của 

BCA quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn 

thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Thí sinh cận thị được đăng ký dự tuyển vào 

các trường CAND, phải cam kết và chữa trị đủ tiêu chuẩn thị lực khi nhập học 
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các trường CAND. Công an các đơn vị, địa phương, các trường CAND kiểm tra 

việc thực hiện cam kết chữa trị của thí sinh và có biện pháp xử lý đối với thí sinh 

không thực hiện cam kết (trường hợp không thực hiện được cam kết phải có xác 

nhận của bệnh viện chuyên khoa mắt về lý do chưa thể phẫu thuật chữa trị trước 

thời điểm nhập học); 

Riêng, học sinh Trường Văn hóa CAND chiều cao, cân nặng lấy theo tiêu 

chuẩn chiều cao, cân nặng tại thời điểm tuyển vào trường.  

2.3. Điều kiện dự tuyển đối với thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng 

phương thức 

Ngoài đảm bảo các điều kiện dự tuyển chung tại điểm 1.2.2, thí sinh đăng 

ký dự tuyển theo từng phương thức phải đáp ứng các điều kiện sau: 

2.3.1. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 1 

- Về giải đoạt được: 

+ Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi 

Olympic quốc tế; thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ 

thuật quốc tế được Bộ GD&ĐT công nhận được xét tuyển thẳng một trong các 

trường CAND theo nguyện vọng của thí sinh; 

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

bậc THPT môn Tiếng Anh được xét tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Anh của 

Học viện Quốc tế; 

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

bậc THPT môn Tiếng Trung Quốc được xét tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ 

Trung Quốc của Học viện Quốc tế; 

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn Sinh học trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia bậc THPT hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ 

thuật cấp quốc gia một trong các lĩnh vực: Hóa Sinh, Y Sinh và khoa học Sức 

khỏe, Kỹ thuật Y Sinh, Sinh học tế bào và phân tử, Vi Sinh, Y học chuyển dịch 

được xét tuyển thẳng vào ngành Y khoa gửi đào tại Học viện Quân y - Bộ Quốc 

phòng; 

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn Tin học trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia bậc THPT hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ 

thuật cấp quốc gia một trong các lĩnh vực: Hệ thống nhúng, Phần mềm hệ thống 

được tuyển thẳng vào Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, ngành An 

toàn thông tin của Học viện ANND. 

- Tốt nghiệp THPT năm 2021. 
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2.3.2. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 2 

- Có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn tính đến ngày 01/07/2021 của một 

trong các chứng chỉ sau: IELTS (Academic) đạt từ 7.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 

đạt từ 110 trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK cấp 5 trở lên; riêng 

ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện Quốc tế chỉ tiếp nhận thí sinh có 

chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK. 

Đối với các thí sinh có dự định thi chứng chỉ quốc tế trên trong thời gian 

sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký nhưng phải hoàn thành và nộp kết quả về Công an 

đơn vị, địa phương trước ngày 01/06/2021 hoặc trực tiếp nộp tại các trường 

CAND trước ngày 01/7/2021. 

- Xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại giỏi. 

Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn cho đăng ký, sau khi có điểm tổng 

kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không. 

- Tốt nghiệp trung học phổ thông đến thời điểm xác nhận nhập học. 

2.3.3. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 3 

- Từng môn thuộc tổ hợp đăng ký dự tuyển vào trường CAND đạt từ 7.0 

điểm trở lên trong từng năm học THPT, ví dụ: thí sinh dự tuyển tổ hợp A00 thì 

điểm tổng kết năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 của môn Toán, môn Lý, môn Hóa phải 

đạt từ 7.0 trở lên mới đủ điều kiện đăng ký dự tuyển; 

Đối với thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là ngôn ngữ khác ngoài 

tiếng Anh (đăng ký các ngành sử dụng môn tiếng Anh để xét tuyển) hoặc tiếng 

Trung Quốc (đăng ký các ngành sử dụng môn tiếng Trung Quốc để xét tuyển) 

nếu có nguyện vọng dự tuyển được sử dụng điểm của môn đó để sơ tuyển. Ví 

dụ, thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là tiếng Pháp đạt từ 7.0 trở lên trong 

từng năm và hai môn còn lại thuộc tổ hợp đủ điều kiện thì vẫn được dự tuyển 

(Lưu ý: thí sinh chỉ được đăng ký tổ hợp xét tuyển vào trường CAND là D01- 

Toán, Văn, tiếng Anh, A01- Toán, Lý, tiếng Anh; D04- Toán, Văn, tiếng Trung 

Quốc). 

- Cán bộ Công an, chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ, công dân hoàn thành nghĩa 

vụ Công an hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự, học sinh Trường Văn hóa 

CAND, người dân tộc thiểu số: từng môn thuộc tổ hợp đăng ký dự tuyển vào 

trường CAND đạt từ 6.5 điểm trở lên trong từng năm học THPT.  

- Thí sinh dự tuyển tổ hợp B00 (xét tuyển gửi đào tạo Bác sĩ đa khoa): 

từng môn thuộc tổ hợp đăng ký dự tuyển vào trường CAND đạt từ 7.0 điểm trở 



 5 

lên trong từng năm học THPT (đối với công dân thường trú tại nơi đăng ký sơ 

tuyển), 6.5 điểm trở lên trong từng năm học THPT (đối với cán bộ Công an, 

chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ, công dân hoàn thành nghĩa vụ Công an hoặc hoàn 

thành nghĩa vụ quân sự, học sinh Trường Văn hóa CAND); học lực năm lớp 12 

đạt loại giỏi; trung bình cộng 03 môn Toán, Hóa, Sinh trong 03 năm học THPT 

hoặc tương đương phải đạt từ 8.0 trở lên; 

- Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn cho đăng ký sơ tuyển, sau khi có 

điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không; 

- Tốt nghiệp trung học phổ thông đến thời điểm xác nhận nhập học; 

- Lưu ý: 

+ Chiến sĩ nghĩa vụ CAND tại ngũ không đảm bảo tiêu chuẩn tuyển sinh 

đại học CAND (do không đủ tiêu chuẩn học lực, phẩm chất đạo đức trong thời 

gian tại ngũ, chính trị, sức khỏe) hoặc không có nguyện vọng xét tuyển đại học 

CAND, trung cấp CAND và xét chuyển chuyên nghiệp thì được đăng ký xét 

tuyển vào các trường ngoài ngành và được giải quyết xuất ngũ (điều kiện xuất 

ngũ đã có tối thiểu 24 tháng trở lên phục vụ tại ngũ và được thủ trưởng đơn vị 

theo thẩm quyền đồng ý cho dự thi) để nhập học nếu trúng tuyển; 

+ Chiến sĩ nghĩa vụ CAND tại ngũ không đảm bảo tiêu chuẩn về học lực 

để xét tuyển đại học CAND nhưng đủ các tiêu chuẩn khác theo quy định (đến 

thời điểm đăng ký dự tuyển) và có nguyện vọng xét tuyển trung cấp CAND thì 

vẫn làm hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT, hồ sơ dự tuyển đại học CAND; 

2.3.4. Điều kiện đối với các thí sinh ưu tiên cộng điểm khi xét tuyển 

theo Phương thức 3 

- Tiêu chuẩn về giải: 

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia bậc THPT một trong các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Trung khi xét tuyển các ngành có 

môn đoạt giải là môn thành phần của tổ hợp đăng ký xét tuyển; 

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia bậc THPT môn Tin học hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích 

trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia một trong các lĩnh vực: Hệ thống 

nhúng, Phần mềm hệ thống khi xét tuyển ngành An toàn thông tin, các ngành do 

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND đào tạo; 
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+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong Cuộc thi khoa học, 

kỹ thuật cấp quốc gia một trong các lĩnh vực: Hóa Sinh, Y Sinh và khoa học Sức 

khỏe, Kỹ thuật Y Sinh, Sinh học tế bào và phân tử, Vi Sinh, Y học chuyển dịch 

khi xét tuyển ngành Y;  

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong Cuộc thi khoa học, 

kỹ thuật cấp quốc gia một trong các lĩnh vực: Hóa học, Hệ thống nhúng, Khoa 

học vật liệu, Vật lý và Thiên văn khi xét tuyển vào Trường Đại học PCCC. 

- Tốt nghiệp THPT năm 2021. 

2.3.5  Các trường hợp được xem xét tiêu chuẩn điều kiện về học lực của 

tổ hợp xét tuyển khi xét tuyển theo Phương thức 3 

- Các trường hợp được quy định tại mục 1.2.3.1 (khi không đủ điều kiện 

tuyển thẳng) và 1.2.3.4 (đối tượng được ưu tiên cộng điểm xét tuyển); 

- Thí sinh đoạt huy chương vàng, bạc, đồng các giải quốc gia (toàn quốc) 

trở lên thuộc lĩnh vực võ thuật, bơi lội, điền kinh hoặc thí sinh được Tổng cục 

Thể dục thể thao có quyết định công nhận là kiện tướng quốc gia thuộc lĩnh vực 

võ thuật, bơi lội, điền kinh; 

- Thí sinh là con đẻ của người có công với Cách mạng theo quy định tại 

Điều 3 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14, gồm: Người hoạt động cách mạng 

trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 

01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; liệt sĩ; Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động 

trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được 

công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như 

thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá 

học; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ 

quốc tế bị địch bắt tù, đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo 

vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; người có công giúp đỡ cách mạng; 

Các đối tượng trên nếu có nguyện vọng xét tuyển vào các trường CAND 

thì tiêu chuẩn về học lực của tổ hợp đăng ký xét tuyển được hạ 0.5 điểm.  

Công an các đơn vị, địa phương tổng hợp, báo cáo các trường hợp trên 

(nếu có) gửi Công an tỉnh để báo cáo Cục Đào tạo. 

3. Sơ tuyển 

3.1. Thông tin, tuyên truyền 

 - Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu phối hợp các cơ quan truyền thông 

(Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh và truyền hình Bình Thuận, Website Công an 
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tỉnh) để đăng thông báo về chỉ tiêu, đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký 

tuyển sinh CAND để thí sinh biết, đăng ký sơ tuyển. 

 - Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan truyền 

thông trên địa bàn, đồng thời cử cán bộ phối hợp với các trường THPT trên địa 

bàn để thông báo tuyển sinh CAND năm 2021 đến thí sinh biết, đăng ký sơ 

tuyển. Chú ý nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, thực hiện có trọng tâm, 

trọng điểm (tập trung vào số học sinh có học lực khá, giỏi) để nguồn sơ tuyển có 

chất lượng và tỷ lệ trúng tuyển vào các trường CAND được nâng lên. 

3.2. Đăng ký sơ tuyển, lệ phí sơ tuyển 

- Học sinh phổ thông (gồm cả học sinh đã tốt nghiệp các năm trước), công 

dân hoàn thành nghĩa vụ CAND hoặc nghĩa vụ quân sự đăng ký sơ tuyển tại 

Công an cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; 

- Cán bộ, chiến sĩ CAND (bao gồm cả chiến sĩ nghĩa vụ) đăng ký sơ tuyển 

tại đơn vị công tác; 

 - Nghiêm cấm thí sinh đăng ký sơ tuyển tại nhiều Ban tuyển sinh thuộc 

BCA hoặc sơ tuyển cả Ban tuyển sinh BCA và Ban tuyển sinh Quân sự. Công 

an các đơn vị, địa phương thông báo rõ cho người dự tuyển nếu vi phạm sẽ 

không được xét tuyển vào các trường CAND; 

 - Lệ phí sơ tuyển: thí sinh nộp 100.000đ để phục vụ công tác sơ tuyển 

(ngoài lệ phí khám sức khỏe).   

 3.3. Thủ tục đăng ký sơ tuyển 

- Người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến đăng ký và mang theo bản 

chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hộ khẩu, học bạ, giấy khai 

sinh kèm theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Đối với 

công dân hoàn thành nghĩa vụ CAND hoặc nghĩa vụ quân sự ngoài các giấy tờ 

trên, mang thêm quyết định xuất ngũ; 

 - Công an cấp huyện đối chiếu người đến đăng ký sơ tuyển với ảnh trong 

chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và các giấy tờ khác; kiểm tra 

chiều cao, cân nặng, học lực, hạnh kiểm, hộ khẩu và chỉ tiếp nhận cho đăng ký 

sơ tuyển đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định. Đơn vị sơ tuyển có 

trách nhiệm trực tiếp chụp ảnh người đăng ký sơ tuyển (cán bộ, chiến sĩ trong 

CAND mặc quân phục khi chụp ảnh), giữ lại ảnh để dán, đóng dấu giáp lai vào 

phiếu khám sức khỏe, thẩm tra lý lịch, phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND, 

giấy chứng nhận sơ tuyển; trả ảnh cho thí sinh để thí sinh sử dụng dán vào lý 

lịch tự khai và hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Phí chụp ảnh do Công an 
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các đơn vị, địa phương thu theo thời giá tại địa phương.  

 3.4. Tổ chức sơ tuyển 

 - Công an tỉnh giao Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp Công an các 

đơn vị, địa phương tổ chức sơ tuyển cho đối tượng xét tuyển. Ngoài ra còn chịu 

trách nhiệm sơ tuyển sức khỏe đối với chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ của các đơn vị 

của Bộ Công an đóng quân trên địa bàn Bình Thuận  (nếu các đơn vị đề nghị); 

căn cứ kết quả sơ tuyển để cấp giấy chứng nhận sơ tuyển (giấy chứng nhận sơ 

tuyển chỉ cấp 01 bản cho người đạt yêu cầu về sơ tuyển). 

 - Quy trình sơ tuyển gồm: 

 + Kiểm tra học lực tại học bạ (áp dụng đối với tất cả các đối tượng); 

+ Kiểm tra hạnh kiểm tại học bạ (áp dụng với học sinh Trường Văn hóa 

CAND; công dân thường trú theo quy định hiện hành tại địa phương nơi đăng 

ký sơ tuyển); 

 + Xét phẩm chất đạo đức (áp dụng với cán bộ công an, chiến sĩ nghĩa vụ 

tại ngũ, xuất ngũ); 

 + Kiểm tra sức khỏe (áp dụng đối với tất cả các đối tượng); 

 + Thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị (áp dụng đối với tất cả 

đối tượng theo quy định về thẩm tra lý lịch trong CAND). 

3.5 Về tổ chức khám sức khỏe sơ tuyển  

 - Ngay sau khi hết thời hạn đăng ký xét tuyển, Công an các đơn vị, địa 

phương phải khẩn trương báo cáo số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển các trường 

CAND về Phòng Tổ chức, cán bộ (Đội Tổ chức, biên chế và đào tạo) để tập hợp, 

tổ chức sơ tuyển. 

 - Nội dung khám sơ tuyển: Hội đồng khám sức khỏe Công an tỉnh tổ chức 

khám và kết luận sức khỏe theo đúng quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-

BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và 

khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (có 

mẫu phiếu khám sức khỏe gửi kèm theo). 

 - Phương thức khám tuyển: 

 + Công an các địa phương, đơn vị hướng dẫn thí sinh khai thông tin và 

cam kết về tiêu chuẩn sức khỏe theo mẫu do Hội đồng khám sức khỏe Công an 

tỉnh hướng dẫn, dán ảnh, đóng dấu giáp lai và thu lệ phí của thí sinh nộp cho Hội 

đồng khám tuyển Công an tỉnh. Chỉ những thí sinh đạt yêu cầu về thể lực và 

ngoại hình (qua kiểm tra ban đầu của cán bộ tuyển sinh Công an các đơn vị, 
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địa phương) mới đưa vào danh sách khám sơ tuyển. 

 + Hội đồng khám tuyển Công an tỉnh tổ chức khám và công bố kết quả 

ngay sau 02 ngày kể từ ngày kết thúc khám tuyển để thí sinh và Công an các 

đơn vị, địa phương biết. 

  - Thời gian, địa điểm, lệ phí khám tuyển: có thông báo sau. 

 3. Hồ sơ tuyển sinh 

3.1. Hồ sơ chung cho tất cả thí sinh 

- Bìa hồ sơ tuyển sinh; 

- Lý lịch tự khai; 

- Thẩm tra lý lịch; 

- Đơn xin dự tuyển vào các trường CAND. 

3.2. Hồ sơ đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 1 

- Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND (theo mẫu của BCA); 

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu của Bộ GD&ĐT; 

- Bản sao được chứng thực từ bản chính giấy chứng nhận là thành viên 

được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế 

hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật 

quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GD&ĐT) hoặc giấy chứng nhận đoạt 

giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT hoặc giấy chứng nhận đoạt 

giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia; 

- Bản sao được chứng thực từ bản chính học bạ THPT của thí sinh; 

- Bản photo giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh (trừ đối tượng 

miễn thi tốt nghiệp theo quy định của Bộ GĐ&ĐT); 

- Bản photo chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) của thí sinh; 

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/ thí sinh. 

3.3. Hồ sơ đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 2 

- Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND (theo mẫu của BCA); 

- Bản sao được chứng thực từ bản chính giấy chứng nhận kết quả điểm 

ngoại ngữ IELTS (Academic) hoặc TOEFL iBT hoặc có chứng chỉ tiếng Trung 

Quốc HSK. Trường hợp đang chờ cấp phải có bản sao phiếu hẹn nhận kết quả 

hoặc cam đoan của thí sinh nộp trước ngày 01/6/2021 (tại Công an đơn vị, địa 

phương) hoặc trước ngày 01/7/2021 (tại các trường CAND); 
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- Bản sao được chứng thực từ bản chính học bạ THPT của thí sinh; 

- Bản photo chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) của thí sinh; 

- Bản photo giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh; 

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/ thí sinh. 

3.4. Hồ sơ đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 3 

- Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND (theo mẫu của BCA); 

- Bản photo Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo mẫu của Bộ 

GD&ĐT (thí sinh đã khai và nộp tại điểm tiếp nhận thi tốt nghiệp THPT); 

- Bản photo chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) của thí sinh; 

- Các tài liệu chứng minh để hưởng đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên 

trong tuyển sinh của thí sinh (nếu có); Đối với CSNV: quyết định tuyển chọn 

thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; giấy xác nhận thời gian công tác từ 12 

tháng trở lên tại khu vực 1 do Công an các đơn vị, địa phương cấp, trong đó 

nêu rõ thời gian công tác (tháng/năm), địa bàn công tác theo cấp hành chính: 

xã, huyện, tỉnh. 

- Bản sao được chứng thực từ bản chính Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT hoặc Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi 

Khoa học kỹ thuật quốc gia (nếu có) trong trường hợp thí sinh đăng ký xét tuyển 

vừa Phương thức 1 vừa Phương thức 3; 

- Bản sao được chứng thực từ bản chính giấy chứng nhận kết quả điểm 

ngoại ngữ IELTS (Academic) hoặc TOEFL iBT hoặc có chứng chỉ tiếng Trung 

Quốc HSK (nếu có) trong trường hợp thí sinh đăng ký xét tuyển vừa Phương 

thức 2 vừa Phương thức 3; 

- Bản photo giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh; 

- Bản sao được chứng thực từ bản chính học bạ THPT của thí sinh. 

3.5. Phí hồ sơ 

+ Đối với hồ sơ tuyển sinh chung: 20.000 đồng/bộ. 

+ Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND: 10.000 đồng/bộ. 

4. Hướng dẫn thí sinh xét tuyển theo Phương thức 3 đăng ký dự thi tốt 

nghiệp THPT để lấy kết quả xét tuyển vào trường CAND và điều chỉnh 

nguyện vọng xét tuyển 

 - Nơi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT là trường THPT nơi thí sinh đang 

học hoặc điểm tiếp nhận hồ sơ do Sở GD&ĐT địa phương quy định. Riêng thí 
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sinh xét tuyển vào các trường CAND ngoài đăng ký tại địa điểm trên phải đăng 

ký tại Công an cấp huyện và tương đương theo hộ khẩu thường trú hoặc nơi 

đóng quân. 

 - Thí sinh dự tuyển vào các trường CAND phải khai Phiếu đăng ký dự 

thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT ban hành và Phiếu đăng ký xét tuyển 

đại học CAND do BCA ban hành. Lưu ý: thí sinh thống nhất sử dụng 1 số 

chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân). 

 - Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các trường CAND phải tự khai 

nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Lưu ý: thí sinh 

phải khai chính xác mã trường, mã ngành, mã tổ hợp xét tuyển vào trường 

CAND theo đúng vùng tuyển sinh ở thứ tự nguyện vọng số 1, tránh khai sai sẽ 

ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh sau này. 

- Chiến sĩ nghĩa vụ CAND tại ngũ không đảm bảo tiêu chuẩn về học lực 

để xét tuyển đại học CAND nhưng đủ các tiêu chuẩn khác theo quy định và có 

nguyện vọng xét tuyển trung cấp CAND phải đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, 

đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường CAND theo phân vùng tuyển sinh ở 

thứ tự nguyện vọng ưu tiên số 1. 

- Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm liên hệ Sở GD&ĐT địa 

phương để nộp hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT của cán bộ, chiến sĩ về 

điểm tiếp nhận theo quy định của Sở GD&ĐT, trước khi nộp phải kiểm tra kỹ 

khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên. Quá trình khai phiếu đăng ký dự thi tốt 

nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT, hướng dẫn cho cán bộ, chiến sĩ CAND khai 

mã tỉnh tương ứng với nơi đóng quân, mã trường THPT là 900. Công an các 

đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về các thông tin đăng ký dự thi của sĩ 

quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ. Tránh trường hợp không nộp hồ sơ đăng 

ký dự thi của CSNV cho các trường THPT nên CSNV không được ĐKXT vào 

các trường CAND, dẫn đến đơn thư thắc mắc, khiếu nại. 

  - Cán bộ, chiến sĩ CAND mặc thường phục khi dự thi tốt nghiệp THPT. 

Công an các đơn vị, địa phương quán triệt cán bộ, chiến sĩ nghiêm chỉnh chấp 

hành quy chế thi tốt nghiệp THPT, trường hợp vi phạm, tùy thuộc vào tính chất, 

mức độ vi phạm để có hình thức kỷ luật phù hợp (cảnh cáo, khiển trách, hạ thi 

đua năm). 

- Công an các đơn vị, địa phương hướng dẫn thí sinh đăng ký dự tuyển 

vào 1 tổ hợp môn của 1 ngành của 1 trường CAND (căn cứ theo Phụ lục 2) 

thống nhất với ngành và trường CAND thí sinh đăng ký ở nguyện vọng ưu tiên 1 

(bao gồm cả chiến sĩ nghĩa vụ không đủ điều kiện xét tuyển đại học CAND 
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nhưng có nguyện vọng xét trung cấp CAND). Tại Phiếu đăng ký xét tuyển đại 

học CAND, hướng dẫn cho cán bộ, chiến sĩ CAND khai mã trường THPT 

theo nơi học và tốt nghiệp THPT (không khai mã trường là 900 như trên phiếu 

đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT).  

- Công an các đơn vị, địa phương yêu cầu thí sinh nộp đầy đủ các tài liệu 

hồ sơ dự tuyển được nêu tại mục 1.4. Nếu thí sinh không nộp đầy đủ các tài liệu 

trên thì từ chối quyền đăng ký dự tuyển của thí sinh (trừ các trường hợp có quy 

định khác). 

- Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, căn cứ điểm thi, nguyện vọng 

của cá nhân, trong thời gian theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, thí sinh (bao 

gồm thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường CAND) được điều chỉnh nguyện 

vọng xét tuyển. Thí sinh đã đạt sơ tuyển và đăng ký xét tuyển vào trường CAND 

được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển giữa các tổ hợp môn, các 

ngành, các trường CAND. Lưu ý: nếu thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào 

trường CAND nào thì trường CAND đó phải ở thứ tự nguyện vọng số 1. Thí 

sinh được điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển với điều kiện tổ hợp điều chỉnh đạt 

điều kiện sơ tuyển về học lực theo quy định và thí sinh đã khai điểm từng môn 

thuộc tổ hợp điều chỉnh vào phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND (để các 

trường đại học có căn cứ kiểm dò). Trường hợp thí sinh không khai điểm từng 

môn thuộc tổ hợp điều chỉnh (trên dữ liệu tuyển sinh của BCA) mà tự ý điều 

chỉnh tổ hợp xét tuyển vào đại học CAND trên Dữ liệu của Bộ GD&ĐT thì thí 

sinh chỉ được sử dụng tổ hợp đã đăng ký ban đầu để xét tuyển. 

- Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm phổ biến rõ quy định để 

đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, tránh phát sinh đơn, thư khiếu nại sau này. 

 5. Nộp hồ sơ dự tuyển  

- Thí sinh có nguyện vọng dự tuyển vào trường CAND phải khai đầy đủ 

thông tin vào phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND và các tài liệu kèm theo. 

- Đối với Công an các đơn vị, địa phương: 

+ Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh, kiểm tra hồ sơ dự tuyển (nếu 

thiếu phải yêu cầu thí sinh bổ sung, lưu ý: Giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT, thí 

sinh sẽ bổ sung sau nên nhắc nhở thí sinh sau khi nhận giấy báo phải photo và 

nộp ngay về đơn vị sơ tuyển, đồng thời, bổ sung thông tin về kết quả học tập, 

hạnh kiểm năm lớp 12 đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021; trong trường 

hợp dịch Covid-19 kéo dài, việc nộp hồ sơ trực tiếp có thể gây ảnh hưởng đến 

người nộp và nhận hồ sơ, Công an các đơn vị, địa phương yêu cầu thí sinh đăng 
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nhập vào tài khoản cá nhân để tải về, in và nộp giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT 

hoặc gửi vào email của cán bộ tuyển sinh để in ra hoặc liên hệ với Sở Giáo dục 

và Đào tạo đề nghị hỗ trợ cung cấp giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh 

đăng ký xét tuyển vào trường CAND; 

+ Kiểm tra, đối chiếu thông tin của thí sinh ghi trên phiếu đăng ký xét 

tuyển đại học CAND với Bản photo Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT; đối 

với các trường hợp có sự sai lệch về thông tin hoặc nghi ngờ về sự chính xác của 

thông tin (nguyện vọng xét tuyển, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên…), cán bộ 

tuyển sinh cần sử dụng những tài liệu thí sinh gửi kèm hoặc liên hệ, yêu cầu thí 

sinh cung cấp các tài liệu minh chứng, đồng thời, yêu cầu thí sinh điều chỉnh 

thông tin vào ngày làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (nếu thông tin 

trên phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT sai); 

+ Căn cứ hồ sơ thí sinh gửi kèm theo để xác định chính xác khu vực, đối 

tượng ưu tiên của thí sinh; 

+ Phân loại hồ sơ của thí sinh đăng ký dự tuyển thành 02 nhóm: Hồ sơ đủ 

điều kiện dự tuyển đại học (trong đó sắp xếp theo từng Phương thức xét tuyển) 

và hồ sơ chiến sĩ nghĩa vụ CAND tại ngũ không đủ điều kiện dự tuyển đại học; 

+ Nộp hồ sơ xét tuyển về Phòng Tổ chức cán bộ (qua Đội Tổ chức, biên 

chế và đào tạo) gồm: Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển (có mẫu kèm theo); 

file dữ liệu danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển; Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo 

quy định. 

B. XÉT TUYỂN TRUNG CẤP CHÍNH QUY TUYỂN MỚI 

1. Đối tượng 

- Đối tượng, điều kiện xét tuyển thẳng: Con đẻ của liệt sĩ CAND, con đẻ 

của thương binh CAND (từ 81% trở lên), con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ 

trang nhân dân trong CAND, con đẻ của Anh hùng lao động trong CAND (áp 

dụng cho tất cả các thí sinh, không riêng chiến sĩ nghĩa vụ CAND tại ngũ) có 

trong danh sách xét tuyển đại học CAND, đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào 

theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và BCA, có văn bản đề 

nghị của Công an các đơn vị, địa phương (kèm hồ sơ minh chứng) gửi về Cục 

Đào tạo thẩm định. 

- Đối tượng điều kiện xét tuyển: chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ năm 2019, 

2020 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào 

của BCA, có đăng ký nguyện vọng xét tuyển.  

- Điểm ưu tiên ngoài ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy chế của Bộ 
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GD&ĐT như sau: 

+ Cộng 1.0 điểm cho thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an đang công tác 

hoặc đã nghỉ hưu hoặc của nhân viên hợp đồng lao động không xác định thời 

hạn trong CAND hoặc cán bộ Công an đã nghỉ mất sức hoặc chuyển ngành hoặc 

xuất ngũ hoặc đã từ trần có thời gian công tác liên tục trong lực lượng Công an 

từ đủ 15 năm trở lên tính đến tháng xét tuyển; 

+ Cộng 0.5 điểm cho thí sinh là con đẻ của trưởng hoặc phó trưởng Công 

an xã bán chuyên trách có thời gian công tác trong lực lượng Công an xã từ đủ 

15 năm trở lên tính đến tháng xét tuyển; con đẻ của trưởng, phó trưởng Công an 

xã bán chuyên trách đã nghỉ hưu, từ trần, chuyển công tác hoặc điều chuyển làm 

công an viên do thay đổi mô hình tổ chức nhưng có thời gian công tác liên tục 

trong lực lượng Công an xã từ đủ 15 năm trở lên tính đến tháng xét tuyển. 

Trường hợp thí sinh có bố hoặc mẹ là cán bộ Công an hoặc nhân viên hợp 

đồng lao động không xác định thời hạn hoặc trưởng (phó) trưởng Công an xã 

bán chuyên trách đã bị xử lý hình sự hoặc buộc thôi việc hoặc tước danh hiệu 

Công an nhân dân thì thí sinh không được hưởng ưu tiên trên. Trường hợp thí 

sinh có cả bố và mẹ là cán bộ Công an hoặc nhân viên hợp đồng lao động không 

xác định thời hạn hoặc trưởng (phó) trưởng Công an xã bán chuyên trách, nếu 

một trong hai người đã bị xử lý hình sự hoặc buộc thôi việc hoặc tước danh hiệu 

Công an nhân dân thì thí sinh vẫn được hưởng chế độ ưu tiên theo người còn lại; 

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển 

- Danh sách đăng ký xét tuyển trung cấp CAND (có mẫu kèm theo); 

- File danh sách đăng ký xét tuyển trung cấp; 

- Phiếu đăng ký xét tuyển trung cấp theo mẫu quy định của BCA,  giá 

10.000 đồng/bộ. 

- Bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do 

Bộ GD&ĐT cấp; 

- Bản sao được chứng thực từ bản chính học bạ THPT của thí sinh; 

 - Bản photo Xác nhận con cán bộ Công an do đơn vị quản lý cán bộ Công 

an các đơn vị, địa phương cấp. Bản photo Xác nhận con của trưởng, phó trưởng 

Công an xã bán chuyên trách có thời gian công tác trong lực lượng Công an xã 

từ 15 năm trở lên do Công an cấp huyện hoặc Phòng Tổ chức cán bộ cấp; 

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/thí sinh,  

3. Thủ tục đăng ký xét tuyển 
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- Thí sinh khai Phiếu đăng ký xét tuyển trung cấp theo mẫu quy định của 

BCA, trong đó thí sinh điền đầy đủ thông tin và nguyện vọng xét tuyển vào 01 

trường trung cấp theo phân vùng tuyển sinh  

Sau khi đăng ký xét tuyển, thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng 

xét tuyển. Lưu ý: tổ hợp môn đăng ký xét tuyển trung cấp có thể trùng hoặc 

không trùng với tổ hợp đăng ký xét tuyển đại học CAND.  

 



 1 

LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH CAND HỆ CHÍNH QUY 

NĂM 2021 

 
TT Thời gian Nội dung Đơn vị thực hiện 

1.  01/4 - 10/4 

Xây dựng kế hoạch, văn bản hướng 

dẫn, thông báo tuyển sinh, đề xuất 

thành lập Hội đồng tuyển sinh, Hội 

đồng khám sức khỏe sơ tuyển Công 

an tỉnh và các văn bản, tài liệu có 

liên quan; 

Phòng Tổ chức cán bộ 

2.  10/4 – 15/5 

Công an các đơn vị, địa phương tổ 

chức thông báo, tuyên truyền về 

công tác tuyển sinh, tiếp nhận thí 

sinh đăng ký dự tuyển, tổ chức sơ 

tuyển ban đầu, chụp ảnh, hướng dẫn 

thí sinh khai lý lịch, viết mẫu B5, 

hướng dẫn thí sinh viết mẫu giấy 

khám sức khỏe và cam kết về sức 

khỏe; đồng thời hướng dẫn thí sinh 

nộp hồ sơ và tham dự kỳ thi THPT 

Quốc gia… 

Công an các đơn vị, địa phương 

3.  15/4 – 25/5 

Tiến hành tra cứu mẫu B5 đối với 

các thân nhân thuộc diện. Phân công 

cán bộ thẩm tra, xác minh lý lịch thí 

sinh dự tuyển, tổ chức thẩm tra sơ 

bộ tại địa phương. 

Công an các đơn vị, địa phương 

Thông báo lịch và tổ chức sơ tuyển 

về sức khỏe 

Phòng Tổ chức cán bộ, Hội 

đồng khám sức khỏe sơ tuyển 

của Công an tỉnh 

4.  25/5 - 26/5 
Tổ chức xét duyệt ở Công an các 

đơn vị, địa phương 

Hội đồng tuyển sinh Công an 

các đơn vị, địa phương 

5.  

27/5 – 28/5 

Nộp hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ đăng ký 

xét tuyển đại học CAND kèm theo 

biên bản xét duyệt tuyển sinh và 

danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển 

vào các trường CAND (kèm theo 

file dữ liệu) về Công an tỉnh (Đội 

Tổ chức, biên chế và đào tạo-PX01) 

Công an các đơn vị, địa phương 

27/5 
Sáng 

PC10, PC11, Tuy Phong, Phan 

Thiết 

Chiều PK02, Đức Linh, Tánh Linh 

28/5 
Sáng 

PC07, Hàm Thuận Nam, Hàm 

Thuận Bắc, La Gi 

Chiều Hàm Tân, Phú Quý, Bắc Bình 

 
Lưu ý: Phòng Tổ chức cán bộ chỉ tiếp nhận những hồ sơ đạt yêu cầu về sơ tuyển và 

đầy đủ thủ tục theo quy định. Không tiếp nhận những hồ sơ thiếu thủ tục hoặc 

không đạt yêu cầu về sơ tuyển hoặc nộp chậm so với thời gian quy định. 
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6.  28/5 - 10/6 

Thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh 

sách, đề xuất xét duyệt cho thí sinh 

đăng ký xét tuyển các trường 

CAND 

Phòng Tổ chức cán bộ 

7.  10/6 Tổ chức xét duyệt ở cấp tỉnh 
Hội đồng tuyển sinh Công an 

tỉnh 

8.  10/6 - 20/6 

Phân loại hồ sơ, kiểm dò thông tin 

của thí sinh trên danh sách đăng ký 

và hồ sơ đăng ký xét tuyển để nộp 

về các trường CAND và báo cáo kết 

quả về Cục Đào tạo. 

Thông báo cho các thí sinh không 

đủ điều kiện xét tuyển vào các 

trường CAND để thí sinh biết, điều 

chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào 

các trường ngoài ngành theo quy 

định của Bộ GD&ĐT. 

Phòng Tổ chức cán bộ 

9.  19/7 - 30/7 

Tiếp nhận phiếu điều chỉnh nguyện 

vọng của thí sinh (nếu có) và hồ sơ 

đăng ký xét tuyển trung cấp của 

chiến sĩ nghĩa vụ, kiểm tra và nộp 

về Phòng TCCB 

Công an các đơn vị, địa phương 

Đăng ký xét tuyển trung cấp về Cục 

Đào tạo 
Phòng Tổ chức cán bộ 

Sau khi các trường CAND công bố kết quả trúng tuyển, sẽ thực hiện các bước tiếp theo 

để thí sinh nhập học theo quy định 

Lưu ý: các mốc thời gian tại Hướng dẫn này là dự kiến, trường hợp có sự điều chỉnh, 

Công an tỉnh sẽ thông báo sau. 

 



1 

 

Phụ lục 2 

DANH MỤC TÊN TRƯỜNG, KÝ HIỆU TRƯỜNG, MÃ NGÀNH, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CỦA CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG AN NHÂN DÂN 

TT 
Tên trường/ngành đào tạo/Địa bàn 

tuyển sinh 

Ký hiệu 

trường 

Ký hiệu 

ngành 

Tổng 

chỉ tiêu 

Chỉ tiêu theo 

Phương thức 1 

Chỉ tiêu theo 

Phương thức 2 

Chỉ tiêu theo 

Phương thức 3 

Tổ hợp xét tuyển 

theo Phương thức 3 

1 Học viện An ninh nhân dân ANH  450     

1.1 Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh  7860100 350    A00, A01, C03, D01 

 - Địa bàn 1   130 Nam: 06; Nữ: 01 Nam: 18; Nữ: 02 Nam: 93; Nữ: 10  

 - Địa bàn 2   110 Nam: 05; Nữ: 01 Nam: 15; Nữ: 02 Nam: 79; Nữ: 08  

 - Địa bàn 3   90 Nam: 04; Nữ: 01 Nam: 12; Nữ: 02 Nam: 65; Nữ: 06  

 - Địa bàn 8   20  Nam: 03 Nam: 17  

1.2 Ngành An toàn thông tin  7480202 50    A00, A01 

 - Phía Bắc   25 Nam: 08  Nam: 15; Nữ: 02  

 - Phía Nam   25 Nam: 08  Nam: 15; Nữ: 02  

1.3 Y khoa (gửi đào tạo tại Học viện Quân y)  7720101 50    B00 

 - Phía Bắc   25 Nam: 08  Nam: 17  

 - Phía Nam   25 Nam: 08  Nam: 17  

2 Học viện Cảnh sát nhân dân CSH  530     

2.1 Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát  7860100     A00, A01, C03, D01 

 - Địa bàn 1   190 Nam: 09; Nữ: 01 Nam: 26; Nữ: 03 Nam: 136; Nữ: 15  

 - Địa bàn 2   160 Nam: 07; Nữ: 01 Nam: 21; Nữ: 02 Nam: 116; Nữ: 13  

 - Địa bàn 3   140 Nam: 06; Nữ: 01 Nam: 19; Nữ: 02 Nam: 101; Nữ: 11  

 - Địa bàn 8   40  Nam: 02 Nam: 34; Nữ: 04  

3 Học viện Chính trị CAND HCA  50     

3.1. Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND  7310200     A01, C00, C03, D01 

 - Phía Bắc   25 Nam: 01 Nam: 03 Nam: 17; Nữ: 04  

 - Phía Nam   25 Nam: 01 Nam: 03 Nam: 17; Nữ: 04  

4. Trường Đại học An ninh nhân dân ANS  350     

4.1. Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh  7860100     A00, A01, C03, D01 

 - Địa bàn 4   90 Nam: 04; Nữ: 01 Nam: 12; Nữ: 02 Nam: 65; Nữ: 06  

 - Địa bàn 5   50 Nam: 02 Nam: 07; Nữ: 01 Nam: 36; Nữ: 04  

 - Địa bàn 6   110 Nam: 05; Nữ: 01 Nam: 15; Nữ: 02 Nam: 79; Nữ: 08  

 - Địa bàn 7   80 Nam: 04; Nữ: 01 Nam: 11; Nữ: 01 Nam: 57; Nữ: 06  

 - Địa bàn 8   20  Nam: 03 Nam: 17  
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TT 
Tên trường/ngành đào tạo/Địa bàn 

tuyển sinh 

Ký hiệu 

trường 

Ký hiệu 

ngành 

Tổng 

chỉ tiêu 

Chỉ tiêu theo 

Phương thức 1 

Chỉ tiêu theo 

Phương thức 2 

Chỉ tiêu theo 

Phương thức 3 

Tổ hợp xét tuyển 

theo Phương thức 3 

5 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân CSS 7860100 500     

5.1. Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát       A00, A01, C03, D01 

 - Địa bàn 4   130 Nam: 06; Nữ: 01 Nam: 18; Nữ: 02 Nam: 93; Nữ: 10  

 - Địa bàn 5   70 Nam: 03; Nữ: 01 Nam: 09; Nữ: 01 Nam: 51; Nữ: 05  

 - Địa bàn 6   150 Nam: 07; Nữ: 01 Nam: 20; Nữ: 02 Nam: 108; Nữ: 12  

 - Địa bàn 7   110 Nam: 05; Nữ: 01 Nam: 15; Nữ: 02 Nam: 79; Nữ: 08  

 - Địa bàn 8   40  Nam: 02; Nam: 34; Nữ: 04  

6. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy   50     

6.1. Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ  7860113     A00 

 - Phía Bắc PCH  25 Nam: 05  Nam: 18; Nữ: 02  

 - Phía Nam PCS  25 Nam: 05  Nam: 18; Nữ: 02  

7. Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND   100     

7.1. Nhóm ngành Kỹ thuật CAND  7480200     A00, A01 

 - Phía Bắc HCB  50 Nam: 08; Nữ: 01  Nam: 37; Nữ: 04  

 - Phía Nam HCN  50 Nam: 08; Nữ: 01  Nam: 37; Nữ: 04  

8. Học viện Quốc tế AIS  50     

8.1 - Ngôn ngữ Anh  7220201 30 Nam: 05; Nữ: 05 Nam: 04; Nữ: 04 Nam: 06; Nữ: 06 D01 

8.2 - Ngôn ngữ Trung quốc  7220204 20 Nam: 03; Nữ: 03 Nam: 03; Nữ: 03 Nam: 04; Nữ: 04 D01, D04 

Cụ thể từng địa bàn gồm: 

- Không ghi địa bàn: tuyển sinh trong toàn quốc, không phân biệt địa bàn tuyển sinh. 

- Phía Bắc: từ Thừa Thiên-Huế trở ra. 

- Phía Nam: từ Đà Nẵng trở vào. 

- Địa bàn 1 gồm: các tỉnh miền núi phía Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La. 

- Địa bàn 2 gồm: các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc Bộ: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh 

Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh. 

- Địa bàn 3 gồm: các tỉnh Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế . 

- Địa bàn 4 gồm: các tỉnh Nam Trung Bộ: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận. 

- Địa bàn 5 gồm: các tỉnh Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. 

- Địa bàn 6 gồm: các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ: Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hồ Chí Minh. 

- Địa bàn 7 gồm: các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, 

Bạc Liêu, Cà Mau. 

- Địa bàn 8 gồm: các đơn vị trực thuộc Bộ: A09, C01, C10, C11, K01, K02. 


