
HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT BỔ SUNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 

I. Đối tượng tuyển sinh:  

Thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), đáp ứng các điều kiện tham gia tuyển sinh theo 

Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các điều kiện quy định trong Đề 

án tuyển sinh năm 2022 của Trường. 

II. Phạm vi tuyển sinh:  

Nhà trường tuyển sinh trong phạm vi cả nước. 

III. Tên ngành, mã ngành, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển bổ sung:  

 

IV. Phương thức tuyển sinh: (click vào từng phương thức để xem chi tiết)  

Phương thức 1: Ưu tiên xét tuyển theo Đề án tuyển sinh của Học viện Hàng không Việt 
Nam (UTXT) 

Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập Trung học phổ thông (Học bạ) 



Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả kì thi Đánh giá năng lực Đại học quốc gia (ĐGNL) 

Phương thức 4: xét tuyển theo kết quả kì thi Trung học phổ thông Quốc gia (THPT) 

V. Cách thức đăng ký:  

Bước 1: đăng ký online tại trang tuyensinh.vaa.edu.vn từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 
ngày 22/09/2022  

Bước 2: đợi thông báo kết quả trên web và email, dự kiến: ngày 25/09/2022 

Bước 3: xác nhận nhập học (thông báo sau)  

Bước 4: làm thủ tục nhập học từ ngày 26/09/2022 đến 30/09/2022 (thông báo sau)  

*Cách đóng lệ phí xét tuyển:  

Bước 1: ngay sau khi đăng ký online thành công, nhấn vào nút "Thanh toán lệ phí" ngay 

phía dưới mã hồ sơ hoặc tự đăng nhập vào trang tuyensinh.vaa.edu.vn 

Bước 2:  tick vào số tiền, nhấn nút "Thanh toán" màu cam; 

Bước 3: chọn thông tin xuất hóa đơn là "Thông tin sinh viên/Thông tin cá nhân", nhấn 

"Xác nhận"; 

Bước 4: nhập mã thẻ thanh toán nội địa; hoặc nếu muốn chuyển khoản thì làm như sau: 

dùng điện thoại thì nhấn vào nút tròn "chọn thanh toán" trên màn hình rồi chọn "chuyển 
khoản"; dùng máy tính thì góc trên trái chọn tab "chuyển khoản". 

LƯU Ý: thí sinh nhập chính xác số tiền web trường hiển thị (bao gồm: lệ phí xét tuyển 
30.000 đồng/NV + 3.300 đồng phí dịch vụ), không chuyển ít hơn hay nhiều hơn, không 
làm tròn số tiền. Nếu chuyển sai số tiền thì giao dịch không thành công. 



* Quy tắc xét tuyển: 

- Nhà trường xét tuyển theo thứ tự nguyện vọng từ 1 đến 6 (NV1 là cao nhất). Thí sinh chỉ trúng 

tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất.  

- Thí sinh đăng ký nhiều phương thức cùng lúc sẽ được nhà trường xét như sau: Ưu tiên xét 

tuyển => Học bạ => Đánh giá năng lực. Thí sinh đã trúng tuyển vào bất kì nguyện vọng nào ở 

phương thức trước thì các phương thức sau sẽ không được xét đến nữa.  

- Thí sinh phải đăng ký đúng mã tổ hợp xét tuyển tương ứng với phương thức xét tuyển mà 

mình đăng ký (xem bảng trên), nếu sai thì nguyện vọng đó sẽ không được xét tuyển. 

- Xét điểm thi THPTQG và điểm Đánh giá năng lực Đại học quốc gia phải sử dụng kết quả năm 

2022.  

- Thí sinh có thể tham gia xét tuyển nhiều ngành và nhiều đợt khác nhau nhưng chỉ được nhập 

học một ngành đại học chính quy duy nhất của một trường đại học duy nhất.  

VI. Tư vấn tuyển sinh:  

Bộ phận Tuyển sinh - Phòng Tuyển sinh & CTSV 

Địa chỉ: Phòng A15, Học viện Hàng không Việt Nam, số 104 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, 

Quận Phú Nhuận, TP.HCM 

Số điện thoại: 02838424762 - 0911959505 (giờ hành chính, thứ 2 đến thứ 6) 

Hỗ trợ trực tuyến (Sao chép và dán vào trình 

duyệt): https://cc.quickom.com/call/24981647251598321 

Facebook: Học viện Hàng không Việt Nam 



Email: tuyensinh@vaa.edu.vn / bantuyensinh@vaa.edu.vn / bophantuyensinh@vaa.edu.vn / 

tuyensinh@hhk.edu.vn 

 
 


