
Học viện Hậu cần công bố phương án tuyển sinh 2017 

Năm 2017, trường Học viện Hậu cần xét tuyển tổng chỉ tiêu là 684. 
Trong đó có 484 chỉ tiêu hệ quân sự 

Theo quy định của Ban Tuyển sinh quân sự, mỗi thí sinh phải làm 2 loại hồ sơ 
riêng biệt: 1 bộ hồ sơ đăng ký sơ tuyển do Ban TSQS Bộ Quốc phòng phát 
hành, 1 bộ hồ sơ đăng ký dự Kỳ thi THPT quốc gia do Bộ GD & ĐT phát hành. 

Trong xét tuyển đợt 1, thí sinh có nguyện vọng dự tuyển vào các trường 
trong quân đội, bắt buộc phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện 
vọng cao nhất) vào trường đã nộp hồ sơ sơ tuyển, các nguyện vọng còn lại 
thí sinh đăng ký vào các trường ngoài quân đội hoặc hệ dân sự của các 
trường quân đội, thực hiện đăng ký theo quy định của Bộ GD & ĐT. 

Các trường Quân đội chỉ xét tuyển nguyện vọng 1 vào hệ đại học, cao đẳng 
quân sự những thí sinh đã qua sơ tuyển đủ tiêu chuẩn, dự Kỳ thi THPT quốc 
gia năm 2017 lấy điểm xét tuyển vào đại học, cao đẳng và nộp hồ sơ xét 
tuyển về đúng trường đăng ký sơ tuyển. 

Trường hợp thí sinh không gửi đủ hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 về trường 
đã nộp hồ sơ sơ tuyển theo đúng thời gian quy định của Bộ GD-ĐT thì sẽ mất 
quyền xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường đã sơ tuyển. 

Trường hợp thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường không 
nộp hồ sơ sơ tuyển thì không được xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường đó. 

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 của trường Học viện Hậu cần: 

STT Tên trường 

Ngành học 

Kí 

hiệu 

trường 

Mã 

ngành 

Môn thi/ Xét 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

1 HỌC VIỆN HẬU CẦN       684 

  - Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà 

Nội 

- ĐT: 069 695 115 

- Website: 

http://www.hocvienhaucan.edu.vn 

        

a) Các ngành đào tạo đại học quân sự HEH     484 



  * Ngành Hậu cần quân sự   D860226 1. Toán, Lý, 

Hóa 

2. Toán, Lý, 

tiếng Anh 

484 

  - Thí sinh có hộ khẩu thường trú 

phía Bắc 

      315 

  - Thí sinh có hộ khẩu thường trú 

phía Nam 

      169 

b) Các ngành đào tạo đại học dân sự HFH     150 

  - Ngành Tài chính - Ngân hàng   D340201 1. Toán, Lý, 

Hóa 

2. Toán, Lý, 

tiếng Anh 

60 

  - Ngành Kế toán   D340301 1. Toán, Lý, 

Hóa 

2.  Toán, Lý, 

Tiếng Anh 

60 

  - Ngành Kỹ thuật xây dựng   D580208 Toán, Lý, Hóa 30 

            

            

            

            

c) Đào tạo liên thông đại học dân sự HFH     50 

  - Ngành Tài chính - Ngân hàng   D340201 Toán, Lý 

thuyết tài 

chính, Tài 

chính doanh 

25 



nghiệp 

  - Ngành Kế toán   D340301 Toán, Lý 

thuyết hạch 

toán kế toán, 

Kế toán doanh 

nghiệp 

25 

 

 


