
BO GIAO DTJC VA DAO To CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
DAI HQC THAI NGUYEN Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S6: ,k -  /DHTN-DT TháiNguyên, ngày  3t  tháng —nám 2021 

V/v huâng dn cong tác tuyn sinh nAm 2021 
trong tInh hinh dich  COVID-19 

KInhgri: 
- Các tnr6ng dai  h9c, cao dAng thành viên; 
- Các truàng, khoa trirc thuOc; 
- Phân hiu Dai  hQc Thai Nguyen tai  tinh Lao Cai. 

Cn c(r Thông tu 16/202 1/TF-BGDDT ngày 01/6/2021 cüa BO Giáo d%ic Va 
Dào tao  v& vic si'ra d6i, b sung mt s6 ttiu cüa Quy ch tuyn sinh trInh d dai  hQc; 
tuyn sinh trInh d cao clang ngành Giáo d%ic Mm non ban hành kern theo Thông tu 
s 09/2020/TT-BGDDT ngày 07/05/2020 cüa B Giáo dic và Dào tao  (Bô GD&DT); 

CAn cü Cong vAn s6 712/DHTN-DT ngày 29/4/2021 cUa Giám dc Dai  h9c 

Thai Nguyen v vic Huàng dk Cong tác tuyn sinh trInh dO dai hQc, cao clang 
nAm 2021; 

CAn cü Cong vAn s6 3190/BGDDT-GDDH ngây 30/7/2021 cüa BO Giáo diic 
và Dào tao  v cong tác tuyn sinh 2021 trong tInh hinh djch COVJD-19. 

Dai hQc Thai Nguyen (DHTN) huâng dn cong tác tuyn sinh trInh dO dai h9c, 
clang nAm 2021 trong b6i cãnh tinh hInh djch COVID- 19 tai  các tnr?lng dai  h9c, cao d.ng 
thãnh viên, tn.rmg và khoa trtrc thuOc, phAn hiu DHTN ti tinh Lao Cai (gQi chung là 
cci s dào tao) cu th nhu sau: 

1. Cc s dào tao  cAn cir din bin tInh hInh dch COVID- 19 xac djnh phixcing an 
diu chinh chi tiêu tuyn sinh, phucing thCrc tuyn sinh, th?xi gian xét tuyn cüa các dot 
tuyn sinh phü hqp, dam báo cong bang, chInh xac, khách quan và dam bào quyn lçii 
cüa thI sinh. 

a) D6i vci các trithng dai  h9c thành viên, tnthng và khoa trirc thuOc, phân hiu 
DHTN ti tinh Lao Cai: 

- Xác djnh khu vrc xét tuyn chü yu lam cAn cü tInh toán chi tiêu tuyn sinh 
phU hçip; dng thi trên Cu s& cAn cü s krçng thI sinh thuOc din dc each cong nhn 
t6t nghip do không th tham du hai dçrt thi cUa K' thi tht nghip THPT nArn 2021 
(theo th6ng kê cUa BO GD&DT) th?c hin diu chinh chi tiêu tuyn sinh phü hqp, 
dành lai mOt s6 chi tiêu tuyn sinh cüa trng ngànhl chuung trInh dào tao  hoc b6 sung 
chi tiêu (d6i vâi the ngành hQc cO thu can lan, dim chuan các nAm truâc thuOrng cao 
vã cAc nhOm nganh dào tao  giáo viên) theo ti l t6i thiu ttrong irng ti l thI sinh dc 
each trên t6ng s6 thI sinh có nguyen vong xét tuyn vào dai  hQc, cao d*ng. Vic xét 
tuyn phài darn bAo tuân thU theo quy ch tuyn sinh hiOn hành (dian kin xët tuyn, 
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chInh sách uu tiên, nguing dam bào chit hrçing du vào,...). Trong trithng hcp CO cüng 

phucmg thirc và tiêu chI xét tuyn nhix các di tuqng dr tuyn khác & các dct xét 
tuyn khác trong näm tuyn sinh cüa co sâ dào tao  thI diu kin trüng tuyn phãi ducic 
xác djnh là nhix nhau di vài tirng nganhlchixong trInh dào tao. 

- CAn cr huOng dn tuyn sinh duqc diu chinh (theo phi lic dInh kern) và tinh 

hInh thrc tin d xem xét, quyt djnh diu chinh, b sung phrong thirc xét tuyn phü 

hqp vOi yêu cu cüa don vj mInh va tao diu kin thun hi cho thI sinh, trong do cO 

phi.rcrng thrc xét tuyn dira trên kt qua hçc tp THPT. 

b) Di vài Tri.r&ng Cao ding Kinh t - K5 thut: Thirc hin theo huâng dn cCia 

Bô Lao dng - Thuong binh và XA hi và báo cáo DHTN theo quy djnh. 

2. Co s& dào tao  cong b cong khai D an tuyn sinh dA dugc b sung, diu chinh Jc 

tru'O'c ngày 10/8/2021 và báo cáo DHTN theo quy djnh. Dii vâi các dçit xét tuyn b 

sung, các co so dào tao  chO dng cong b ljch tuyn sinh b sung tru&c 15 ngày so vOi 

ngày xét tuyn; cp nht danh sách thI sinh trüng myn và nhp hQc theo quy djnh. 

3. Co sO dào tao  cAn ci din bin tinh hInh djch COVID-19 kh.n trl.rang chuAn 

bj phuong an cho thI sinh trung tuyn xac nhan nhp h9c và nhp h9c theo hInh thc tnic 

tuyên/online. 

Co sO dào tao  báo cáo cong tác tuyn sinh: Diu chinh chi tiêu tuyn sinh, 

phi.rang thirc tuyn sinh, th&i gian xét tuyn cüa các dçyt tuyn sinh, phucing an cho thI 

sinh trüng tuyn xác nh.n nhp h9c và nhp h9c theo hinh thOc trrc tuyén/online,... ye 

Dai h9c Thai Nguyen (qua Ban Dào tao)  truOc ngày 10/8/2021, bàn ci:rng cO xác nhn 

cüa thu truOng don vj và file mm gCri theo dja chi email: bandaotao.dhtn@moet.edu.vn.  

Dai h9c Thai Nguyen thông báo d cáC Co sO dào tao  bitt và thirc hin./. 

Noi nhân: 
- NhLr trên (d tlh); 
- Giám d6c (d b/c); 
- Luu VT, Ban 



BO GIAO DTJC vA DAO TAO CQNG bA xA HQI CHiT NGHA VIT NAM 
D.I HQC THAI NGUYEN Dc 1p — Ti do — Hnh philc 

PHIJ LVC 

HUONG DAN oiEu CHINH KE HOACH TUYEN siNu 
TR!NH DO Did HQC; TRINH DQ AO BANG NAM 2021 

'Kèm theo Cong van s /DHTN-DT ngày  3 V  tháng +nàm 2021 

cza Giám dc Dgi hQc Thai Nguyen) 

STT Ni dung cong tác Don vj chü trl 
Don V! 

tham gia, 
ph6i hqp 

ThM gian 
thiyc hin ti 
Cong van so 

712IDHTN-BT 

Thm gian 
thrçrc diu 

chinh 

T6 chi'rc xét tuyn thng 
thI sinh theo quy djnh, 
cp nht danh sách tr(ing 
tuyn din xet tUYfl 
th&ng vào cci sâ dit 1iu 
cüa C6ng thông tin tuyn 
sinh cüa BO GD&DT V 

gi'ri kt qua xet tuyeri 
thng cho các s GD&DT 
d thông báo cho thI Su1h. 

HDTS 
cüa CSDT 

HDTS 
DHTN 

Truic 17h00 
ngày 28/7 

- Tnrâc 17h00 
ngày 12/8 di 
vci thi sinh 

tham dr k' thi 
THPT dct 1 (co 
th tiê'p nhan 
ha so cza các 

djaphwo'ng nlu 
co). 

- Ngãy 01/9 d6i 
i thI sinh 

tham dir k5' thi 
THPTdçit2. 

2 

Nhâp hoc cho thi Slflh 
thuc din xet 
thng và báo cáo k& qua 
xét tuyn thâng dn 
DHTN. 

HDTS 
cUa CSDT 

HDTS 
DHTN 

Trixâc 17h00 
ngày 10/8 

-Truâc 17h00 
ngày 22/8 di 
vâi thi sinh 

tham dir kS'  thi 
THPT dot 1. 

- Trucc 17h00 
ngày 03/9 d6i 
vôi thI sinh 

tham dir k' thi 
THPTdct2. 

Hç 
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STT Nôi dung cong tác Don vi chü trI tham gia, 
h h p oi Qp 

Thô'i gian 
thic hin tai 
Cong van SO 

712IDHTN-DT 

Thôi gian 
duvc dthi 

chinh 

Báo cáo kt qua xét tuyn 
th&ng. 

 
HDTS 

cüa CSDT 
HDTS 
DHTN 

TruOc 17h00 
ngày 15/8 

-Tniàc 17h00 
ngày 25/8 d6i 
vâi thi sinh 

tham dir k' thi 
THPT dt 1. 

- Truâc 17h00 
ngày 04/9 16i 
vâi thI sinh 

tham d1 k' thi 
THPTdçct2. 

Diu chinh, cong b muxc 
dim nhn h nhn h s 
xét tuyn len Cng thông 
tin tuyn sinh BO 
GD&DT và trang thông 
tin din tCr cüa CSDT. 

HDTS 
DHTN 

HDTS 
cUa CSDT 

Tniâc 17h00 
ngày 05/8 

Truàc 17h00 
ngãy 28/8 

5 
Thirc hin quy trInh xét 
tuyn dqt 1 theo Quy ch 
tuyên smh. 

HDTS 
DHTN 

HDTS 
cüa CSDT 

Tr ngày 20/8 
dn 17h00 
ngày 22/8 

Tir ngày 12/9 '1 
dn 17h00 
ngày 15/9 

6 
Cong b6 k& qua tiling 
tuyn dçt 1. 

HDTS 
DHTN 

HDTS 
cUa CSDT 

Trirâc 17h00 
ngày 23/8 

Truâc 17h00 
ngày 16/9 

Gri giy báo nhp hoc  và 
t6 chüc nhâp hoc cho thI 
sinh dü diu kin tiling 

tuyn 
(Bao gm. ThE sinh 

trzng tuyn theo kIt qua 

thi t& nghiep THPT thI 
sinh trüng tuyln theo D 
an tuyln sinh riêng). 

HDTS 
cüa CSDT 

HDTS 
DHTN 

Theo ljch riêng 
cña CSDT 

8 

Thi sinh xác nhn nhp 
hoc dcit 1: Tip nhn và 
lint ban chlnh Giy chiing 
nhn kt qua thi t6t 
nghiêp THPT (déii vói thi 
sinh dü diu kin tiling 
tuyn theo kt qua thi t6t 
nghip THPT). 

HDTS 
cUa CSDT 

HDTS 
DHTN 

Truàc 17h00 
ngày 01/9 

(tInh theo du 
buu din) 

Truâc 17h00 
ngày 26/9 

(tInh theo du 
bmi din) 
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STT Ni dung cong tác Don vi chü trI tham gia, 
phi h9p 

Thoi gian 
thy'c hin ti 
Cong van so 

7121011TN-DT 

Thô'i gian 
dtrçrc diu 

chinh 

9 

Cp nht thông tin thi 
sinh xác nhn nhap hoc 
vào c si dü 1iu cüa 
C6ng thông tin tuyn sinh 
cUa BO GD&DT. 

HDTS 
DHTN 

HDTS 
cüa CSDT 

Truàc 17h00 
ngày 07/9 

Truàc 17h00 
ngày 02/10 

10 

Xét tuyên bô sung (cac 
CSDT chii dung Cong b 
ljch tuyn sinh b sung 
truâc 15 ngày so vâi 
ngày xét tuyn) và báo 
cáo DHTN. 

HDTS 
cUa CSDT 

HDTS 
DHTN 

Dir kin tr 
ngày 08/9 

Dr kiên tü 
ngày 03/10 

11 

Xét tuyn các dçit tip 
theo và cp nhât danh 
sách thI sinh tnng tuyn 
và nhp hQc theo quy 
djnh (báo cáo DHTN sau 
mi dçit xét tuyn b sung 
(15 ngãy/dqt). 

HDTS 
cUa CSDT 

HDTS 
DHTN 

Tir tháng 8 den 
thang 12/2021 

Tir tháng 9 den 
tháng 12/2021 

12 

Lp danh sách thI sinh 
trüng tuyn thp hoc báo 
cáo DHTN d Giám d6c 
DHTN ra Quy& djnh 
cong nhn sinh viên chInh 
thIrc. 

HDTS 
cüa CSDT 

HDTS 
DH1'N 

Truâc ngày 
25/12/202 1 

Truàc ngày 
25/12/202 1 

13 
Báo cáo k& qua tuyn 
sinhnäm2021. 

HDTS 
cüaCSDT 

HDTS 
DHTN 

Truâc ngày 
31/12/2021 

Truàc ngày 
31/12/2021 

14 
Xét tuyn thI sinh thuOc 
din dr bj, cü tuyn vão 
hQc. 

HDTS 
DHTN 

HDTS 
cüa CSDT 

Theo ljch riêng 

15 
Kim tra, thanh tra k& 
qua tuyn sinh va giâi 
quyêt các van dé thn ti. 

HDTS 
DHTN 

HDTS 
cüa CSDT 

Theo ljch riêng 

16 
T chrc HOi  nghj t6ng 
két cong tác tuyên sinh. 

HDTS 
DHTN 

HDTS 
cüa CSDT 

Theo ljch riêng 
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