
BO GIAO DUC VA DAO TAO 
DI HQC THAI NGUYEN 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI1T NAM 
Dc 1p - Tu' do - Hanh  phñc 

St: AL  /DHTN-DT Thai Nguyen, ngàyL tháng 4 nám 2021 

V/v hithng dn cong tác tuyn sinh 
trinh dO dai h9c, cao dàng näm 2021 

KInh giri: 
- Các triiO'ng dti h9c, cao ding thành viên; 
- Các truO'ng, khoa trijc thuOc; 
- Phân hiu Dti hçc Thai Nguyen tai  tinh Lao Cai. 

Can cir Thông tu s 09/2020/TT-BGDDT ngày 07/05/2020 cüa BO Giáo diic và 

Dao tao  (BO GD&DT) v vic ban hành Quy ch tuyn sinh trmnh dO dai h9c; tuyn sinh 

trInh dO cao ding ngành Giáo diic Mm non; 

Cong van s 1444/BGDDT-GDDH ngày 14/4/202 1 cüa BO Gião dic Va Dào tao 

ye vic Huàng dn cong tác tuyn sinh trinh dO dai hçc; tuyên sinh trInh dO cao dâng 

ngành Giáo diic Mm non; 

Dai hoc Thai Nguyen (DHTN) hithng dn cong tác tuyn sinh trInh do dai  hçc, 

cao dng näm 2021 (goi chung là tuyn sinh DH, CD) tai  các tmOng dai  h9c, cao däng 

thành viên, tru?mg và khoa trrc thuOc, phân hiu DHTN tai  tinh Lao Cai (g9i chung là 

Co s dào tao) mOt s  nOi  dung sau: 

I. TO CHU'C TUYEN SINH 

- DHTN là du mi tuyn sinh, chi dao,  huâng dn các Co sO' dào tao  (CSDT) 

thc hin cong tác tuyn sinh DH, CD. 

- DHTN và các CSDT thirc hin cong tác tuyn sinh theo Quy ch tuyn sinh 

trInh dO DH, CD hin hành, Cong van s 1444/BGDDT-GDDH ngày 14/4/202 1 cüa BO 

GD&DT và D an tuyn sinh närn 2021 cüa các CSDT. 

- Rieng TruO'ng Cao dâng Kinh t K5 thut th?c hin tuyn sinh theo Thông tu so 
07/2019/TT-BLDTBXH ngày 07/3/2019 cüa BO Lao dng - Thuong binh và Xã hOi  v 

vic süa di, b sung mOt  s diu cüa Thông tu s6 05/2017/TT-BLDTBXH ngày 

02/03/20 17 cüa BO Lao dng - Thuong binh và X hOi  quy djnh Quy ch tuyn sinh và 

xác djnh chi tiêu tuyn sinh trmnh do trung cp, cao d.ng. 

1. Di vO'i Dai hQc Thai Nguyen 

Näm 2021, DHTN tip tiic phân quyn mOt  s ni dung trong cong tác tuyn sinh 

DH, CD di vài cac CSDT và tnrc tip thirc hin mOt  s  nOi  dung cii th nhu sau: 

a) Thành 1p Ban Chi do tuyn sinh; HOi  dng tuyn sinh (I-IDTS) DI-ITN, Ban 

Thu k HDTS, Ban Thanh tra và các Ban giüp vic HDTS. 
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b) Sir diing tài khoãn và mt khu dä duqc B GD&DT cp d th?c hin các quy 

trInh cong tác trong qua trInh xét tuyn trên h thng phn mm tuyn sinh theo kt qua 

thi t& nghip THPT. 

c) DM vâi xét tuyn theo kt qua thi t& nghip THPT: 

- Các ngành dào tao DH, CD thuôc nhOm ngành dào to giáo viên và các ngành 

thuc nhórn nganh sic khOe: NguO'ng dam bâo chit 1uçng du vào duqc thirc hin theo 

quy djnh cüa B GD&DT. Các ngành khác, HDTS DHTN t chi'rc hçp, xác djnh 

nguOrng dam bão chAt lucing du vao. NguOng dam bão chAt lugng di.rçic cong b trén 

trang thông tin din t1r cüa DHTN va Cng thông tin tuyn sinh cüa B GD&DT triirc 

khi thI sinh diu chinh nguyen vçng. 

- H9p HDTS DHTN xét duyt dim trüng tuyn, cp nht dii lieu vào cng thông 

tin tuyn sinh cüa B GD&DT va gi:ri dü lieu  trUng tuyn cho các CSDT. 

d) Di vâi xét tuyn thAng: DHTN nhtn kt qua thI sinh tuyn thAng xác nhn 

nhp h9c tr cac CSDT d cp nht dü lieu len cng thông tin tuyn sinh cüa B 

GD&DT dting thyi gian quy djnh. 

d) Di vâi xét tuyn theo Hçc bt THPT: Các CSDT chñ dng phuong an và cong 

tác xét tuyn, báo cáo danh sách trüng tuyn theo huâng dn cüa DHTN, HDTS DHTN 

phê duyt danh sách trüng tuyn nhp h9c. DHTN thng hçTp k& qua tuyn sinh Va báo 

cáo B GD&DT. 

e) Di vii xét tuyn nguyen v9ng b sung: Can ci.ir kt qua trllng tuyên dçt 1 và 

các dçct xét tuyn b sung, HDTS DHTN phi hçp cüng các CSDT thông báo chi tiêu và 

diu kin xét tuyn b sung. Các CSDT chü dng xét tuyn b sung, ra quyt djnh trüng 

tuyn b sung và báo cáo kt qua trñng tuyn b sung cüa tiirng dqt vâi HDTS DHTN. 

DHTN cp nht dü 1iu len cng thông tin tuyn sinh cüa B GD&DT dung thôi gian 

quy djnh. 

g) Kt thitc dçt tuyn sinh, các CSDT gri dü 1iu thI sinh nhp h9c v DHTN d 

DHTN ra Quy& djnh cOng nh.n là sinh viên chInh thtrc cüa CSDT. 

2. Doi vó'i các Co sr dào tio 

Nãm 2021, DHTN tip tiic giao cho các CSDT tr chü trong cong tác tuyn sinh 

DH, CD các ni dung sau: 

a) Thành 1p Hi dng tuyn sinh (HDTS), Ban Thu k, Ban Thanh tra và các 

Ban giup vic HDTS cüa CSDT theo Quy ch tuyn sinh trInh d DH, CD hin hành. 

b) Di vâi xét tuyn thAng: Các CSDT nhn h so xét tuyn thAng tr các Sâ Giáo 

diic Va Dão tao,  xác nhn thI sinh dien xët tuyn thAng nhp h9c, gui k& qua v HDTS 

DHTN dung th?yi gian quy djnh; 

c) Di vâi xét tuyn theo kt qua thi t& nghip THPT: 
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- Cong tác xét tuyn dçit 1 (thirc hin quy trInh xét tuyn theo hrnng dn cüa 

DHTN va B GD&DT). 

- HDTS cüa CSDT tip nhn kt 1un h9p xét dim trüng tuyên cüa HDTS 

DHTN d cong b trên trang thông tin din ti'r cüa CSDT trong các dçit xét tuyn. Sau 

khi tip nhn k& qua tnlng tuyn cüa HDTS DHTN, các CSDT ra Quyêt djnh Cong nhn 

danh sách thf sinh trüng tuyn, in và gCri giy báo nh.p h9c cho thI sinh tr(tng tuyn, trong 

do ghi rO kt qua dim cüa thI sinh. 

- T chrc nhp h9c trong thi gian quy djnh; các CSDT lep danh sách thI sinh xác 

than nhp h9c và báo cáo v DHTN d HDTS DHTN cp nht len cng thông tin din ti:r 

cUa B GD&DT theo dung thtii gian quy djnh. 

d) Di vâi xét tuyn theo Hpc bt THPT: Can cir vào Quy ch tuyn sinh va Be 

an tuyn sinh dà báo cáo DHTN và Bô GD&DT, các CSDT xây dirng phuong an xét 

tuyn, ra Quy& djnh cOng nhn danh sách thI sinh tn1ng tuyn và báo cáo DHTN, gfri giy 

báo nhp h9c cho thI sinh trtiing tuyn, trong do ghi rO k& qua dim cUa thI sinh. 

d) D& vâi các dcit xét tuyn b sung: Các CSDT chü dng xét tuyên bô sung, 

chju trách nhim v vic xác djnh dim chun, kt qua thI sinh trüng tuyn b sung và 

báo cáo kt qua trUng tuyn b sung cüa tüng dçit vâi HDTS DHTN. DHTN cp nht dii 

lieu len cng thông tin tuyn sinh. 

e) Chun bj dii lieu và báo cáo, cp nht danh sách nhp h9c cu& näm các h 

(chInh quy, viia lam vi'ra h9c, dào tao  tii xa) len cng thông tin tuyn sinh cña B 

GD&BT dung thii gian quy djnh. 

Danh sách thI sinh cüa tht cá các phung thüc xét tuyn, các dç't xét tuyên sau khi 

sinh viên nhp h9c phái dugc lap môt cách khoa hoc, báo cáo DHTN ra quyét djnh cong 

nhân là sinh viên chInh thurc. 

Truâc ngày 25 tháng 12 näm 2021, các CSDT 1p danh sách thI sinh trüng tuyên 

nhp h9c báo cáo BHTN d Giám dc DHTN ra Quyt djnh cong nhn sinh viên chInh 

thirc cüa CSDT. 

II. KE HOACH TUYEN SINH BAI HQC, CAO BANG NAM 2021 

1. Ké hoach tuyn sinh trInh d di h9c; tuyn sinh trInh d cao däng ngành 

Giáo diic mâm non nhtr sau: 

STT Ni dung cong tác Don vj chü trI 
BonvI 

tharn gia, 
phôihçrp 

ThO'i gian 
thirc hiên 

1 
Thành 1p Ban Chi dao,  Hi dng tuyn 
sinh DHTN, Ban Thanh tra, Ban thu k 
Hi dng tuyn sinh. 

DHTN 
Ban T 

chüc can b 
- DHTN 

Truc tháng 5 
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STT Ni dung cong tác Do'n vj chü trI 
Dffn V 

tharn gia, 
phôihçrp 

Thôi gian 
thwc hiên 

2 
Thành 1p Hi dng tuyn sinh, Ban 
Thanh tra và các Ban giUp vic Hi 
dng tuyn sinh cüa CSDT. 

CSDT DHTN Truâc tháng 6 

3 
Tãi dü 1iu thI sinh DKXT ti'r Cng thông 
tin tun sinh cüa B GD&DT d tham 
khão. 

HDTS DHTN 
HDTS 

cüa CSDT 
Tr ngày 20/5 
dn ngày 25/5 

4 
Thu nhn h so' xét tuyn thtng Va uu 
tiên xét tuyn tü các sâ Giáo d%lc và Dào 
tao (sâ GD&DT). 

HDTS 
cüa CSDT 

HDTS 
DHTN 

Truâc ngày 
10/6 

5 Tp hun Quy ch tuyn sinh B GD&DT 
Theo ljch cüa 
B GD&DT 

6 

T chirc xét tuyn thng thI sinh theo quy 
djnh, ctp nht danh sách trüng tuyn din 
xét tuyn thing vào co' sâ dü hçu cua 
Cng thông tin tuyn sinh cüa B 
GD&DT và gui kt qua xét tuyn thng 
cho các sâ GD&DT d thông bão cho thI 
sinh. 

HDTS 
cüa CSDT 

HDTS 
DHTN 

TruOc 17h00 
ngây 28/7 

7 
Nhâp hoc cho thI sinh thuôc diên Xet 
tuyn thng và báo cáo kt qua xet tuyên 
thing dn DHTN. 

HDTS 
cüa CSDT 

HDTS 
DITITN 

Truâc 1 7h00 
ngày 10/8 

8 Báo cáo k& qua xét tuyn th&ng 
HDTS 

cUa CSDT 
HDTS 
DHTN 

Truâc 17h00 
ngày 15/8 

Diu chinh, cong b mi'rc dim nhn h 
nhan h so' xét tuyn len Cng thông tin 
tuyn sinh B GD&DT vã trang thông tin 
diên tCr cüa CSDT. 

HDTS 
DHTN 

HDTS 
cüa CSDT 

TnrOc 1 7h00 
ngày 05/8 

10 
Thirc hin quy trInh xét tuyn dQt 1 theo 
Quy ch tuyn sinh 

HDTS 
DHTN 

HDTS 
cüa CSDT 

Tr ngày 20/8 
dn 1 7h00 
ngày 22/8 

11 Cong bi kt qua tritng tuyn dçit 1 
HDTS 
DHTN 

HDTS 
cüa CSDT 

Truic 17h00 
ngày 23/8 

12 

Gui giy báo nhp h9c vã t chuc nhp 
h9c cho thI sinh dü diu kin trung tuyên 
(Bao gem.' Thi sinh tring tuye2n theo kit 
qua thi tó't nghip THPT, thi sinh trzng 

tuyn theo D an tuyn sinh rieng). 

HDTS 
cua CSDT 

HDTS 
DHTN 

Theo ljch riêng 
cüa CSDT 
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STT Ni dung cong tác Don vj chü trl 
Born vj 

tham gia, 
ph61 hçrp 

Thô'i gian 
thirc hiên 

13 

Thi sinh xác nhn nhp hc dçt 1: Tip 
nhQtn và lu'u bàn chInh Giy chirng nhn 
kt qua thi tt nghip THPT (d6i vó'i thI 
sinh dü diu kin tnlng tuyn theo k& qua 
thi t& nghip THPT). 

HDTS 
cUa CSDT 

HDTS 
DHTN 

Trrnc 17h00 
ngày 01/9 

(tInh theo dâu 
buu diên) 

14 
Ctp nht thông tin thI sinh xác nhn nhp 
hQc vào Co' s d1t 1iu cüa Cng thông tin 
tuyn sinh cüa Bô GD&DT. 

HDTS 
DHTN 

HDTS 
cüa CSDT 

Trixâc 17h00 
ngày 07/9 

15 

Xét tuyn b sung (cac CSDT chü dng 
cong bô ljch tuyn sinh b sung tnrOc 
15 ngày so vâi ngày xét tuyn) và báo 
cáo DHTN. 

HDTS 
cüa CSDT 

HDTS 
DHTN 

Dir kin tt'r 
ngày 08/9 

16 

Xét tuyn các dçt tip theo và cp nht 
danh sách thI sinh trüng tuyn và nhp 
h9c theo quy djnh (báo cáo DHTN sau 
mi dçit xét tuyn b sung (15 ngay/dot) 

HDTS 
cüa CSDT 

HDTS 
DHTN 

Tr tháng 8 dn 
tháng 12/202 1 

17 

Lp danh sách thI sinh truing tuyn nhp 
hoc báo cáo DHTN d Giárn dc DHTN 
ra Quyt djnh cong nhn sinh viên chInh 
thirc. 

HDTS 
cüa CSDT 

HDTS 
DHTN 

Trurc ngày 
25/12/202 1 

18 Báo cáo kt qua tuyn sinh näm 2021. 
HDTS 

cüaCSDT 
HDTS 
DHTN 

TruOc ngày 
31/12/2021 

19 
Xét tuyn thI sinh thuc din dir bj, cir 
tuyen vào hoc. 

HDTS 
DHTN 

HDTS 
cüa CSDT 

Theo ljch riêng 

20 
Kim tra, thanh tra k& qua tuyn sinh 
và giãi quyêt các vn d tn ti. 

HDTS 
DHTN 

HDTS 
cüa CSDT 

Theo ljch riêng 

21 Tng kt cOng tác tuyn sinh. 
HDTS 
DHTN 

HDTS 
cüa CSDT 

Theo lich riêng 

2. K hoich tuyn sinh trInh d cao clang nhir sau: 

Don vi Thôi gian 
STT Ni dung cOng tác Born vi chü trl 

tham gia thirc hin 

HDTS tnrOng 
CDKinht- 

Thành 1p Hi dng tuyn sinh cüa 
CSDT, Ban Thanh tra, Ban Thu k 
các Ban giüp vic Hi dng tuyn sinh. 

K thut, 
HDTS Phân 

hiêu DHTN tai 
tinh Lao Cai 

HDTS 
DHTN 

Truâc tháng 5 
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STT Ni dung cong tác Don vi chü trI 
Don vi 

tham gia 
Thôi gian 
thirc hin 

2 
Báo cáo Si Lao dng - Thixang binh và 
Xã hi và DHTN v k hoch tuyn sinh 
và kt qua tuyn sinh cüa CSDT 

HDTS tnr?mg 
CDKinhth- 

K5thut, 
HDTS Phân 

hiêu DHTN tai 
tinh Lao Cai 

HDTS 
DHTN 

Truâc ngày 25 
các thang 
8,10/202 1 

L.p danh sách thi sinh trüng tuyn nhp 
hoc báo cáo DHTN d Giám dc DHTN 
ra Quyt djnh cong than  sinh vien chinh 
thrc 

HDTS tnr6ng 
CD Kinh t - 

K thut, 
HDTS Phân 

hiêu DHTN ti 
tinh Lao Cai 

HDTS 
DHTN 

Truàc ngày 
25/12/202 1 

4 Tng k& cong tác tuyn sinh HDTS DHTN 

HDTS trrnmg 
CDKinht- 

K5 thuat, 
HDTS Phân 

hiu DHTN tii 
tinh Lao Cai 

Theo ljch riêng 

In. CONG TAC QUANG BA TUYEN SLNIH DI HQC, CÁO BANG NAM 202 

1. DHTN là du mi th chirc tu vn tuyn sinh và djnh huOng ngh nghip ch 

h9c sinh ph thông v các ngành dào tao  trong toàn Dai  h9c. 

2. Các CSDT xay dung k hoach quãng bá cho trng dan vj, t11ng chuang trI 

dào tao;  xây dung video giâi thiu v Cong tác tuyn sinh, chU dng quáng bá trên Dài 
Phát thanh - Truyn hInh các dja phuong, trên mng xã hi và các báo din tiir, trong do 

chii tr9ng quâng bá các ngành dào tao  mi ma; cong khai D an tuyn sinh trên Cng 

thông tin din ti'r cüa CSDT và chju trách nhim giãi trInh v các ni dung cOng khai 

trong D an tuyn sinh theo quy djnh. 

Dai h9c Thai Nguyen thông báo d các CSDT bi& và t chi'rc thirc hin./. 

Nin1,ân: 
- Nhu trên; 
- Liru: VT, Ban Dào tao. 
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