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  BỘ CÔNG AN 

HỌC VIỆN CSND 

 
 

Số: 256 /TB-T32(QLĐT) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà nội, ngày 11 tháng 3  năm 2011 

              

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH 

TUYỂN SINH VÀO HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN 

NĂM HỌC 2011- 2012 

 

Kính gửi:  - Các Vụ, Cục, Viện, Trường - Bộ Công an 

   - Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

 Căn cứ Quyết định số 727/2006/QĐ-BCA (X14) ngày 8 tháng 6 năm 2006 

của Bộ trưởng Bộ công an về việc ban hành Quy định về tuyển sinh các loại hình 

đào tạo, bồi dưỡng trong các Học viện, các trường Công an nhân dân; 

 Căn cứ Công văn số 1137/X11/(X14) ngày 18 tháng 02 năm 2011 về việc 

hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2011 của 

Tổng cục XDLLCAND. 

 Căn cứ Quyết định số 1090/QĐ-X11(X14) ngày 17 tháng 02 năm 2011 của 

Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL về việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

cho các trường công an nhân dân năm 2011 - 2012. 

 Học viện CSND thông báo kế hoạch tuyển sinh các loại hình đào tạo năm 

2011 như sau: 

I. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUI 

1. Chỉ tiêu: 930. Trong đó: 20 chỉ tiêu Bộ quốc phòng gửi đào tạo, 30 chỉ tiêu 

gửi đào tạo Học viện Kỹ thuật quân sự, 30 chỉ tiêu gửi đào tạo Học viện Hậu cần 

cho thí sinh dự thi khối A có nguyện vọng được ghi trong hồ sơ ĐKDT; 800 chỉ 

tiêu đào tạo nghiệp vụ CSND tuyển sinh cho các tỉnh phía bắc từ Quảng Bình trở 

ra và 50 chỉ tiêu đào tạo chuyên ngành Tiếng Anh Cảnh sát tuyển sinh cả nước.   

 2. Ngành đào tạo: 12 ngành và chuyên ngành gồm: Chuyên ngành Cảnh sát 

điều tra; Cảnh sát kinh tế; Cảnh sát hình sự; Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma 

túy; Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường; Cảnh sát phòng chống tội phạm 

sử dụng công nghệ cao; chuyên ngành kỹ thuật hình sự; Cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội; Cảnh sát quản lý trật tự an toàn giao thông; Quản lý, giáo dục và cải 

tạo phạm nhân; Cảnh sát vũ trang; chuyên ngành Tiếng Anh cảnh sát.         

Gửi đào tạo tại Học viện kỹ thuật quân sự  

Gửi đào tạo tại Học viện hậu cần  

3. Khối thi: Gồm 3 khối:  

- Khối A (Toán học, Vật lý, Hoá học);  
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- Khối C (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý);  

- Khối D1 (Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh) cho tất cả các chuyên ngành đào 

tạo. Riêng chuyên ngành Tiếng Anh cảnh sát chỉ tuyển sinh khối D1 và điểm môn 

tiếng Anh nhân hệ số 2. 

4. Ký hiệu trƣờng: 

- Khối A: CSHA - 503  

- Khối C: CSHC - 503  

- Khối D1: CSHD1 – 503  

và CSHD1 – 801 cho chuyên ngành Tiếng Anh cảnh sát. 

5. Đối tƣợng và tiêu chuẩn dự thi:  

Thực hiện theo Quyết định 727/ QĐ - BCA của Bộ Công an và Hướng dẫn 

tuyển sinh năm 2011 của Bộ Công an. 

Mỗi thí sinh chỉ được đăng kí dự thi một khối vào Học viện.  

6. Mã ngành: Thí sinh đăng kí dự thi đăng kí theo mã ngành 503 (Nghiệp vụ 

cảnh sát) và 801 (Tiếng anh cảnh sát). Căn cứ vào kết quả điểm thi tuyển sinh, theo 

các qui định của Bộ Công an và Học viện CSND, Hội đồng tuyển sinh sẽ phân 

chuyên ngành học cho thí sinh trúng tuyển ngành 503 (Đào tạo nghiệp vụ CSND). 

7. Hồ sơ đăng kí dự thi: 

- Thực hiện theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Bộ 

Công an.  

- Các đơn vị, địa phương từ Quảng Bình trở ra nộp hồ sơ tại Học viện CSND. 

Riêng thí sinh dự thi vào chuyên ngành Tiếng Anh Cảnh sát (khối D1) đối với các 

đơn vị, địa phương phía Nam từ Quảng Trị trở vào nộp hồ sơ đăng ký dự thi và thi 

tại trường Đại học CSND (Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh) 

Chú ý: 

 - Cán bộ làm công tác tuyển sinh của các đơn vị, địa phương hướng dẫn cho 

thí sinh dự thi khối A nếu có nguyện vọng học trường ngoài (Học viện Kỹ thuật 

quân sự, Học viện Hậu cần) hoặc có nguyện vọng xét tuyển vào trung cấp CAND 

cần phải ghi đăng kí nguyện vọng trong Hồ sơ ĐKDT, đồng thời kiểm tra  kỹ việc 

kê khai hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh, đảm bảo ghi đầy đủ và thống nhất các 

yêu cầu trong hồ sơ ĐKDT ở cả phiếu số 1, phiếu số 2 và trên túi hồ sơ ĐKDT.  

- Các thí sinh đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được 

đăng kí ưu tiên xét tuyển vào Học viện CSND nhưng phải nộp hồ sơ đăng kí xét 

tuyển vào Học viện trước khi thi tuyển sinh (ngoài hồ sơ ĐKDT do các đơn vị nộp 
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đến Học viện thí sinh phải nộp thêm 1 bộ hồ sơ đăng kí xét tuyển theo mẫu của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo). 

- Học viện không nhận hồ sơ tẩy xoá, sửa chữa, ghi thiếu thông tin. Sau ngày 

thi mọi yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung đã khai trên hồ sơ dự thi sẽ không được 

chấp nhận. 

8. Thời gian nhận hồ sơ và danh sách đăng kí dự thi: Từ ngày 20/4/2011 

đến 30/4/2011. Hồ sơ nộp tại Phòng Quản lý đào tạo - Học viện CSND (Học viện 

chỉ nhận hồ sơ ĐKDT do cán bộ tuyển sinh của các đơn vị, địa phương chuyển đến 

và không nhận hồ sơ do cá nhân tự nộp).  

- Lệ phí đăng kí dự thi và lệ phí thi: Thực hiện theo qui định của Bộ Giáo dục 

và  Đào tạo và Hướng dẫn của Bộ Công an (73.000đ/1 hồ sơ). 

- Các đơn vị lập danh sách thí sinh ĐKDT theo mẫu của Bộ Công an và xếp 

hồ sơ ĐKDT theo từng khối thi và theo các đơn vị quận, huyện, thị xã gửi kèm 

theo file dữ liệu. 

Chú ý: Khi nộp hồ sơ đăng kí dự thi đề nghị các đơn vị nộp Báo cáo kết quả 

kiểm tra sức khỏe của các thí sinh. Học viện không làm thủ tục nhập học cho 

những thí sinh không đạt tiêu chuẩn sức khỏe theo qui định. 

 - Tổ chức hƣớng dẫn ôn thi: Học viện tổ chức ôn thi các môn: Ngữ văn, 

Lịch sử, Địa lý. Thí sinh có nguyện vọng liên hệ với phòng Quản lý Đào tạo. 

Thời gian ôn thi từ ngày 01 tháng 06 năm 2011 đến ngày 30 tháng 06 

năm 2011.  

         9. Ngày thi:  theo lịch thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 Đợt 1: Từ ngày 03 đến 05/7/2011 cho thí sinh dự thi khối A. Ngày 03/7 thí 

sinh đến làm thủ tục dự thi tại điểm thi. 

 Đợt 2: Từ ngày 08 đến 10/7/2011 cho thí sinh dự thi khối C và khối D1. 

Ngày 08/7 thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại điểm thi. 

10. Địa điểm thi:  Được thông báo trong phiếu báo dự thi. 

Giấy báo dự thi, phiếu báo điểm, điểm phúc khảo, giấy báo nhập học, Học 

viện gửi về Phòng Tổ chức cán bộ - Công an các đơn vị, địa phương theo đường 

công văn. Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm chuyển kịp thời các loại giấy tờ 

trên đến từng thí sinh để thí sinh có điều kiện làm thủ tục vào các nguyện vọng 

khác khi không đủ điểm trúng tuyển vào Học viện CSND. 
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II. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC 

1. Chỉ tiêu và đối tƣợng tuyển sinh: 480 chỉ tiêu đào tạo tại Học viện (Trong 

đó có 250 chỉ tiêu đào tạo tập trung và 230 đào tạo theo hình thức VLVH) 

Đối tượng tuyển sinh thực hiện theo Quy chế đào tạo liên thông của Bộ giáo dục 

và Đào tạo và quy định của Bộ Công an. Thí sinh có thời gian 3 năm công tác thực tiễn 

đúng chuyên môn đào tạo theo ngành đăng ký dự thi mới được đăng ký dự thi. 

2. Hồ sơ đăng kí dự thi: 

- Hồ sơ và phiếu ĐKDT thống nhất theo mẫu qui định của Học viện (mua tại 

phòng QLĐT) 

- Công an các đơn vị, địa phương xét chọn cán bộ làm hồ sơ dự thi và lập 

danh sách nộp về Học viện trước ngày 30 tháng 04 năm 2011 kèm theo lệ phí hồ 

sơ ĐKDT là 100.000đ/1 hồ sơ (trích lại địa phương 20.000đ/1 hồ sơ để phục vụ 

công tác tuyển sinh tại địa phương). 

Chú ý: Khi cử cán bộ đi học đào tạo liên thông trình độ trung cấp lên đại 

học, các đơn vị cần lập danh sách cụ thể hình thức đào tạo tập trung hoặc vừa 

làm vừa học. 

Học viện không nhận hồ sơ ĐKDT của thí sinh tốt nghiệp các ngành học mà 

Học viện không đào tạo. Học viện có các chuyên nganh đào tạo theo hình thức liên 

thông: Cảnh sát điều tra, Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát môi trường, 

Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, Cảnh 

sát kỹ thuật hình sự, Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân. Thí sinh trúng tuyển 

được học tiếp chương trình đào tạo chuyên ngành đã được đào tạo ở bậc trung cấp. 

Thí sinh có nguyện vọng học chuyên ngành khác, phải được sự đồng ý của Công 

an địa phương nơi cử đi học, nhưng phải học bổ sung kiến thức chuyên ngành ở 

trình độ trung cấp tương ứng. Trước khi dự thi Học viện tổ chức cho thí sinh học 

bổ sung kiến thức, nếu thí sinh có yêu cầu.  

3. Thời gian, địa điểm thi tuyển đối với chỉ tiêu mở tại Học viện 

- Thời gian thi: Ngày 04, 05/06/2011. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi 

vào ngày 03/06/2011 để nhận phiếu dự thi, nhận phòng thi, nghe phổ biến qui chế 

thi, nộp tiền lệ phí và làm các thủ tục cần thiết cho kỳ thi. 

- Địa điểm thi: Học viện CSND - Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội 
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4. Môn thi: Thi tuyển 3 môn: Ngữ văn, Lịch sử và Pháp luật chương trình 

trung cấp Công an nhân dân. 

5. Tổ chức hƣớng dẫn ôn thi:  

 Học viện tổ chức ôn thi từ ngày 10 tháng 5 năm 2011 đến ngày 03 tháng 6 

năm 2011. Thí sinh có nguyện vọng ôn thi đăng kí tại Phòng Quản lý Đào tạo. 

III. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC 

1. Chỉ tiêu và đối tƣợng tuyển sinh: 310 chỉ tiêu, trong đó có 10 chỉ tiêu 

đào tạo cho Bộ Quốc phòng; Đối tượng tuyển sinh theo qui định của Bộ Công an. 

Thí sinh đăng ký dự thi phải có thời gian công tác thực tiễn từ đủ 2 năm trở lên. 

2. Hồ sơ đăng kí dự thi: 

- Hồ sơ và phiếu ĐKDT thống nhất theo mẫu qui định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (mua tại phòng QLĐT) 

- Công an các đơn vị, địa phương xét chọn cán bộ làm hồ sơ dự thi và lập 

danh sách nộp về Học viện trước ngày 20 tháng 08 năm 2011 kèm theo lệ phí hồ 

sơ ĐKDT là 100.000đ/1 hồ sơ (trích lại địa phương 20.000đ/1 hồ sơ để phục vụ 

công tác tuyển sinh tại địa phương). 

3. Thời gian, địa điểm thi tuyển 

- Thời gian thi: Ngày 08, 09/10/2011. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi 

vào ngày 07/10/2011 để nhận phiếu dự thi, nhận phòng thi, nghe phổ biến qui chế 

thi, nộp tiền lệ phí và làm các thủ tục cần thiết cho kỳ thi. 

- Địa điểm thi: Học viện CSND - Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội 

4. Môn thi: Thi tuyển 3 môn: Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý  

5. Tổ chức hƣớng dẫn ôn thi:  

 Học viện tổ chức ôn thi từ ngày 09 tháng 09 năm 2011 đến ngày 06 tháng 10 

năm 2011. Thí sinh có nguyện vọng ôn thi liên hệ tại phòng Quản lý Đào tạo. 

IV. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CẤP BẰNG THỨ HAI CHO CÁN BỘ 

CÔNG AN ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NGOÀI 

1. Chỉ tiêu và đối tƣợng tuyển sinh: 120 chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh theo 

qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an. 

2. Hồ sơ đăng kí dự thi: 

- Hồ sơ và phiếu ĐKDT theo qui định của Học viện (mua tại phòng QLĐT). 

- Công an các đơn vị, địa phương xét chọn cán bộ làm hồ sơ dự thi và lập 

danh sách nộp về Học viện trước ngày 15 tháng 10 năm 2011 kèm theo lệ phí hồ 
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sơ ĐKDT là 100.000đ/1 hồ sơ (trích lại địa phương 20.000đ/1 hồ sơ để phục vụ 

công tác tuyển sinh tại địa phương). 

3. Thời gian, địa điểm thi tuyển. 

- Thời gian thi: Ngày 17/12/2011. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi vào 

ngày 16/12/2011 để nhận phiếu dự thi, nhận phòng thi, nghe phổ biến qui chế thi, 

nộp tiền lệ phí và làm các thủ tục cần thiết cho kỳ thi. 

- Địa điểm thi: Học viện CSND - Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội 

4. Môn thi: Thi tuyển 2 môn: Lý luận chính trị và Pháp luật.  

5. Tổ chức hƣớng dẫn ôn thi tại Học viện:  

 Học viện tổ chức ôn thi từ ngày 28 tháng 11 năm 2011 đến ngày 15 tháng 12 

năm 2011. Thí sinh có nguyện vọng ôn thi liên hệ tại phòng Quản lý Đào tạo. 

V. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC CHO ĐIỀU TRA VIÊN 

1. Chỉ tiêu và đối tƣợng tuyển sinh: 120 chỉ tiêu đào tạo tại Học viện. Đối 

tượng tuyển sinh theo qui định của Bộ Công an. Thí sinh đăng ký dự thi phải có 

thời gian công tác thực tiễn ở Cơ quan điều tra từ đủ 2 năm trở lên tính đến ngày 

dự thi mới được dự thi. 

2. Hồ sơ đăng kí dự thi: 

- Hồ sơ và phiếu ĐKDT theo mẫu của Học viện (mua tại phòng QLĐT) 

- Công an các đơn vị, địa phương xét chọn cán bộ làm hồ sơ dự thi và lập 

danh sách nộp về Học viện trước ngày 15 tháng 10 năm 2011 kèm theo lệ phí hồ 

sơ ĐKDT là 100.000đ/1 hồ sơ (trích lại địa phương 20.000đ/1 hồ sơ để phục vụ 

công tác tuyển sinh tại địa phương). 

3. Thời gian, địa điểm thi tuyển. 

- Thời gian thi: Ngày 17/12/2011. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi vào 

ngày 16/12/2011 để nhận phiếu dự thi, nhận phòng thi, nghe phổ biến qui chế thi, 

nộp tiền lệ phí và làm các thủ tục cần thiết cho kỳ thi. 

- Địa điểm thi: Học viện CSND - Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội 

4. Môn thi: Thi tuyển 2 môn: Pháp luật và Nghiệp vụ Cảnh sát điều tra   

5. Tổ chức hƣớng dẫn ôn thi tại Học viện:  

 Học viện tổ chức ôn thi từ ngày 28 tháng 11 năm 2011 đến ngày 15 tháng 12 

năm 2011. Thí sinh có nguyện vọng ôn thi liên hệ tại phòng Quản lý Đào tạo. 
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VI. TUYỂN SINH CÁC LỚP CỦA HỌC VIỆN MỞ TẠI TRUNG TÂM  HL VÀ 

BDCB CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƢƠNG 

 Học viện có kế hoạch riêng gửi các đơn vị,  địa phương có chỉ tiêu đào 

tạo các hệ học.  

Nhận được thông báo này đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện và phối hợp 

cùng với Học viện tổ chức tốt các kỳ thi tuyển sinh, nếu có vướng mắc đề nghị liên 

hệ với Phòng Quản lý đào tạo của Học viện qua số diện thoại 06946239 hoặc 

04.37522333, Fax 04.38385246. 

 

Nơi gửi: 
     - Tổng cục III (X14); 

    - Như kính gửi; 

    - Ban Gíam đốc; 

    - Các đơn vị trong Học viện; 

    - Lưu: QLĐT-T32. 

 GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

Thiếu tƣớng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm 

 

 

 

 

 

 

 

 


