Theo dự thảo, các trường tuyển sinh đào tạo dân sự gồm:
1. Tuyển sinh đào tạo đại học: a- Học viện Kỹ thuật quân sự; b- Học viện Quân y; c- Học viện Khoa học
quân sự; d- Học viện Hậu cần; đ- Học viện Biên phòng; e- Trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự (Vin-Hem
Pích); g- Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội; h- Trường Sĩ quan Công binh; i- Trường Sĩ quan
Thông tin; k- Trường Sĩ quan Lục quân 1; l- Trường Sĩ quan Lục quân 2; m- Trường Sĩ quan Chính trị.
2. Tuyển sinh đào tạo cao đẳng: a- Học viện Kỹ thuật quân sự; b- Học viện Hậu cần; c- Trường Sĩ quan
Công binh; d- Trường Sĩ quan Thông tin; đ- Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin-hem Pich); e- Trường
Đại học Văn hoá - Nghệ thuật Quân đội; g- Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng; h- Trường Cao
đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ô tô.
3. Tuyển sinh đào tạo trung cấp chuyên nghiệp: a- Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội; b- Trường
Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng; c- Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ô tô; d- Trường Trung cấp
Quân y 1; đ- Trường Trung cấp Quân y 2; e- Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân; g- Trường Trung cấp
Cầu đường và Dạy nghề; h- Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung.
4. Đối với đào tạo văn bằng 2, liên thông đại học, liên thông cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các lớp
liên kết đào tạo ngoài trường, khi được giao chỉ tiêu đào tạo các trường chịu trách nhiệm hoàn thiện các văn
bản, thủ tục pháp quy và tổ chức tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm tuyển
sinh.
Đối tượng tuyển sinh gồm: Thí sinh nam, thí sinh nữ trong các vùng tuyển sinh của từng trường. Tiêu chuẩn
tuyển sinh thực hiện theo quy chế Bộ Giáo dục và Đào tạo về thi tuyển sinh đại học cao đẳng, trung cấp
chuyên nghiệp hằng năm. Chỉ tiêu tuyển sinh thực hiện theo Quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân
đội nhân dân Việt Nam.

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236) 3 881 888 , miễn phí phục vụ
1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….)
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

