
Trường Sĩ quan Lục quân 1 công bố phương án tuyển sinh 2017 

Năm 2017, trường Sĩ quan Lục quân 1 tuyển sinh tổng 686 chỉ tiêu 
hệ quân sự 

1. Vùng tuyển sinh: Từ Thừa Thiên Huế trở ra 

2. Phương thức tuyển sinh: Sử dụng kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia để 
xét tuyển; sơ tuyển theo qui định của Bộ Quốc phòng; Xét tuyển theo qui chế 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

3. Các thông tin cơ bản 

a)Thông tin liên quan đến điều kiện, hồ sơ, thời gian và địa điểm đăng ký dự 
thi, xét tuyển: 

+ Thí sinh phải qua sơ tuyển đủ điều kiện tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe, 
văn hóa theo qui định trong Thông tư tuyển sinh của Ban Tuyển sinh quân sự 
- Bộ Quốc phòng (Ban TSQS-BQP) 

+ Mỗi thí sinh phải làm 02 bộ hồ sơ. 01 bộ hồ sơ đăng ký sơ tuyển do Ban 
TSQS-BQP phát hành. Mua và làm tại Ban TSQS cấp huyện, quận và cấp 
trung đoàn (đối với quân nhân). Thời gian vào đầu tháng 3/2017 và 01 bộ hồ 
sơ dự kỳ thi THPT Quốc gia do Bộ GD&ĐT phát hành. Mua và làm tại trường 
THPT nơi thí sinh đang học hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo qui định đối với thí 
sinh tự do. 

+ Địa điểm nộp hồ sơ sơ tuyển: Tại Ban Tuyển sinh quân sự quận, huyện. 
Đối với quân nhân đang tại ngũ làm và nộp cho Ban Tuyển sinh cấp trung 
đoàn và tương đương. 

+ Địa điểm nộp hồ sơ xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
Bộ Quốc phòng. 

+ Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
Bộ Quốc phòng. 

b) Quy định tiêu chí và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào: Chỉ tiêu do Bộ 
Quốc phòng phân bổ hàng năm; ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo 
quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông tư, hướng dẫn của Ban Tuyển 
sinh Quân sự - Bộ Quốc phòng. 

c) Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Thực hiện một điểm 
chuẩn chung cho Tổ hợp A00 và A01. 

Các điều kiện phụ khi xét tuyển: Khi xét tuyển mà có nhiều thí sinh bằng 



điểm nhau, trong đó vẫn còn chỉ tiêu thì xét đến các tiêu chí phụ sau: 

+ Tiêu chí 1:  Đối với cả hai tổ hợp môn thi A00 và A01 thí sinh nào có điểm 
thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển 

+ Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu nhưng vẫn còn có 
nhiều thí sinh bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2: 

- Đối với cả hai tổ hợp môn thi A00 và A01 thí sinh nào có điểm thi môn Vật lý 
cao hơn sẽ trúng tuyển 

+ Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2 trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều 
thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến 
tiêu chí 3 

- Đối với tổ hợp môn thi A00  thí sinh nào có điểm thi môn Hóa học cao hơn 
sẽ trúng tuyển 

- Đối với tổ hợp môn thi A01  thí sinh nào có điểm thi môn Tiếng Anh cao hơn 
sẽ trúng tuyển. 

d) Điều kiện tuyển thẳng và điều kiện ưu tiên xét tuyển vào các ngành học 
thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông tư, hướng dẫn của 
BQP. 

5. Thông tin về ngành đào tạo/ chỉ tiêu/ tổ hợp môn xét tuyển  
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