
B() GIAO DIJC VA DAO TAO 
DAI HQC THAI NGUYEN 

S& ,/DHTN-DT 

V/v huóng dn trin khai cong tác 
tuyên sinh dai  h9c, cao dng nm 2022 

CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
Dc Ip - Tr do - Hanh  phñc 

Thai Nguyen, ngày D tháng 6 nám 2022 

KInhgt'ri: 
- Cãc truông dai  hQc, cao dang thành viên; 
- Các trithng, khoa tr%rc thuOc; 
- Phãn hiu Dai  h9c Thai Nguyen ti tinh Lao Cai. 

Can ci Thông tu s6 08/2022/Tr-BGDDT ngày 06 tháng 6 näm 2022 cüa BO truông 

BO Giáo d%ic và Dào tao  (GD&DT) v vic ban hành Quy ch Tuyn sinh dai  hQc, tuyên 

sinh cao ding ngành Giáo diic Mm non; 

CAn dr Quyt djnh s 1683/QD-BGDDT ngày 17 tháng 6 nAm 2022 cüa B 

GD&DT v vic Phê duyt K hoach trMn khai Cong tác tuyn sinh dai  hçc; tuyn sinh 

cao dâng ngành Giáo dic Mm non nAm 2022; 

Dai h9c Thai Nguyen (DHTN) huOng dn K hoach trin khai cong tác tuyn 

sinh dai  hQc, tuyn sinh cao ding nAm 2022 (gQi chung là tuyn sinh DH, CD) tti các 

lru&ig dai  h9c, cao dng thành vien, tnr?mg và khoa trirc thuOc, phãn hiu DHTN t.i tinh 

Lao Cai (g9i chung là C s& dào tao) mOt s  nOi  dung sau: 

I. TO CHU'C TUYEN SINH 
- DHTN là du m6i tuyn sinh, chi dao,  huóng dn các Cci s dào tao  (CSDT) 

thrc hin Cong tác tuyn sinh DH, CD. 

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

trInh dO DH, CD hin hành, Quy& djnh s 1683/QD-BGDDT ngày 17 tháng 6 nAm 

2022 cña BO GD&DT và D an tuyn sinh dai  h9c, cao d.ng nAm 2022 cüa các CSDT. 

- Riêng Tru?mg Cao ding Kinh th K thut thrc hin tuyn sinh theo Thông tir s 

05/2021/TT-BLDTBXH ngày 07 tháng 7 nAm 2021 cUa BO Lao dng - Thrnmg binh và 

XA hi v vic sCra di, b sung mOt  s6 diu cüa Thông tu s6 05/2017/TT-BLDTBXH 

ngày 02/03/20 17 cUa Bô Lao dng - Thi.rmig binh va XA hOi  quy djnh Quy ch tuyn 

sinh và xác djIIh chi tiêu tuyn sinh trInh dQ trung cp, cao ding. 

1. IMI vói Di h9c Thai Nguyen 
NAm 2022, DHTN tip tic phân quyn mOt  s  nOi  dung trong cong tác tuyn sinh 

DH, CD di vâi các CSDT và trirc tip thrc hin mOt  s6  nOi  dung ci th nhu sau: 

a) Thành 1p Ban Chi dao  tuyn sinh; HOi  dng tuyn sinh (HDTS) DHTN, Ban 

Thu k HDTS, Ban Thanh tra và các Ban giüp vic HDTS. 



b) Six diing tài khoãn va mt khu da duçic Bô GD&DT cp d chi dao,  huthig 

dan, giam sat thirc hin các quy trInh cong tác trong qua trInh xét tuyn trên h thng 

phn mm tuyn sinh. 

c) DM v(ii xét tuyn thing: DHTN nhn k& qua thI sinh tuy&i thang tir các 

CSDT d cong b trên trang thông tin din tü cüa DHTN. 

d) D6i vâi xét tuyn dcit 1 (theo kt qua thi t6t nghip THPT và theo hçc ba 

THPT): 

- V ngung dam bào chit luçing du vào (mirc dim nhn h sci xét tuyn): 

+ Các ngành dào tao  DH, CD thuOc nhóm ngành dào tao  giáo viên và các ngành 

thuOc nhóm nganh s(xc khOe: thirc hin theo quy djnh cüa B GD&DT. 

+ Các ngành khác, HDTS DHTN th chüc hop, xác djnh ngung dam bão chit 

h.rcing du vào trén cci si van bàn d xut ngt1Ong dam bào chit luçing du vào cUa 

HDTS các CSDT. Thông báo ngtrOng dam bào chAt luçng ducc cong b6 trén trang 

thông tin din tü cia DHTN Va báo cáo B GD&DT. 

- V dim trüng tuyn dçt 1: HDTS DH1'N hop xét duyt dim trüng tuyên trén 

ci sâ van bàn d xuAt dim tthng tuyn ci:ia HDTS các CSDT. Ra quy& djnh phê duyt 

dim tnng tuyn dçt 1. Cong b dim trüng tuyn dct 1 trên trang thông tin din tir cUa 

DHTN và báo cáo B GD&DT. 

e) D6i vâi xét tuyn dçit b sung: HDTS DHTN phê duyt chi tiêu và diu kiên 

xét tuyn b6 sung trên ca si van bàn d xu&t chi tiêu và diu kin xét tuyn b sung cüa 

HDTS các CSDT. Cong b6 dim xét tuyn dçit b sung trên trang thông tin din tCr cüa 

DHTN và báo cáo Bô GD&DT. 

g) K& thiic dqt tuyn sinh, các CSDT gui di 1iu thI sinh nhp hc v DHTN d 

DHTN ra Quy& djnh Cong nhn là sinh viên chInh thirc cüa CSDT. 

2. Di vol các Co sii dào to 
Näm 2022, DHTN tip tic giao cho các CSDT tr chü trong cong tác tuyn sinh 

DH, CD các nOi  dung sau: 

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

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

b) Ph6i hçip vol DHTN sü diing tài khoãn va mt khAu dA ducic BO GD&DT cAp 

d thixc hin các quy trInh cong tác trong qua trinh xét tuyn trên h thóng phn mm 

tuyên sinh. 

c) Dôi vrn xet tuyên thng Nhãn Ho sa xet tuyên th.ng va tru tiên xet tuyên ttr tin 

sinh. Hoan thanh cong tac xet tuyen thang va thong bao ket qua cho thi smh. Cap  nhat danh 

sách thI sinh tthng tuyn xét tuyn thng và xác nhin thI sinh nhp hc len H thóng. Gui 

k& qua v HDTS DHTN thing th&i gian quy djnh. 



d) D6i vâi xét tuyn dqt 1 (theo kt qua thi t6t nghip THPT và theo hQc ba 

THPT): 

- Th?c hin quy trInh xét tuyn theo huOng dn cüa DH1'N và B GD&DT. 

- HDTS cüa CSDT tip nhn két 1un phê duyt nguO'ng dam báo chit krcmg du 

vào (mrc dim nhn h sa xét tuyn) và dim trüng tuyn cüa HDTS DHTN d cong b6 

trên H th&ig và trang thông tin din tCr cüa CSDT. 

- Các CSDT chU dng ra Quy& dinh cong nhn danh sách thi sinh tning tuy&i, in và 

gi'ri giy báo nhp h9c cho thI sinh trng tuyk, trong do ghi rô k& qua dim cüa thI sinh. 

GCri Quy& djnh Cong nhn danh sách thI sinh trOng tuyn (file scan quy& djnh có du và 

bang cling quy& djnh ) v DHTN. 

e) D6i vài xét tuyn dcit b sung: Can cli k& qua tthng tuyn dqt 1 HDTS các 

CSDT dà xut chi tiêu và diu kin xét tuyn b6 sung v HDTS DHTN, HDTS DHTN 

phê duyt chi tiêu va diu kin xét tuyn b6 sung. Xét tuyn b sung các dct tip theo U 

CSDT chü dng xét tuyn, cp that  danh sách thI sinh trüng tuyn và nhp h9c len H NC 

th6ng theo quy djnh và báo cáo kt qua tning tuyn b sung cUa tling dgt vói HDTS 

DHTN (15 ngay/dcit). 

g) K& thlic dqt tuyn sinh, các CSDT glii d lieu thI sinh nhp hçc v DHTN. 

Tnthc ngày 25 tháng 12 nàm 2022, các CSDT 1p danh sách thI sinh tnng tuyn nhp 

h9c báo cáo BHTN d Giãm d6c DHTN ra Quy& djnh cong nhn sinh viên chinh thlrc 

cüa CSDT. 

h) Chu.n bj d lieu và báo cáo, cp nht danh sách nhp hQc cu6i näm các h 

(chInh quy, vlia lam vira hoc, dao tao  t1 xa) len c&ig thông tin tuyn sinh cüa B 

GD&DT dling thi gian quy djnh. 

II. KE HOACH TUYEN SINH BA! HQC, CÁO BANG NAM 2022 

1. K hoach tuyn sinh trInh d dai hQc; tuyn sinh trInh d cao ding ngành 
Giáo duc mm non nhir sau: 

STT N91 dung cong tac Don v chu tn 
Doii vi 

tharn gia, 
phôi h0p 

Thifiglan 
thc hiên 

I CONG TAC CHUAN BI 

1 
Thãnh 1p Ban Clii dao,  Hi dng 
tuyen sinh DHTN, Ban Thanh tra, Ban 
thu k Hi dOng tuyén sinh. 

DHTN 
Ban T 

chlrc can b 
- DHTN 

Truâc tháng 5 

2 
Thânh 1p HQi dng tuyn sinh, Ban 
Thanh tra và các Ban giüp vic Hi 
dông tuyên sinh cüa CSDT. 

CSDT DHTN Truâc tháng 6 



STT Nii dung cong tác Don vj chü trI 
Doii vj 

tham gia, 
phi hQ'p 

Tho'i gian 
thi1rc hin 

Cong bó d an tuyn sinh trên Cng 
thông tin tuyn sinh 

DHTS 
các CSDT 

HDTS 
DHTN 

Trixâc ngày 
23/6/2022 

Cp nhat thông tin tuyn sinh vào H 
thông (tran Nghip vi) 

DHTS 
các CSDT 

HDTS 
DHTN 

Tnthc ngày 
15/7/2022 

Cp nht két qua s tuyn, k& qua thi 
dánh giá nàng 1?c  chuyên bit, chirng 
chi ngoi ngü (nu co) k& qua thi các 
mon nng khiêu. 

DHTS 
các CSDT 

HDTS 
DHTN 

Trixâc 17 gi 00 
ngày 21/7/2022 

6 
Tham gia chy thu và tham gia tp hu.n 
cong tác lQc áø nguyen vng DKXT. 

HDTS DHTN 
DHTS 

cac CSDT 
Tnràc ngày 
3 0/8/2022 

7 
H trçc thI sinh (n&i co) dang kY  xet 
tuyn dqt 1 theo phucing thxc t1VC 
tuyên. 

DHTS 
các CSDT 

HDTS 
DHTN 

Tir ngày 10/7 
dn ngày 
28/9/2022 

II TO CH11C XET TUYEN THNG 
Nhân H s xét tuyn th.ng và uu tiên 
xéttuyn tü thi sinh 

DHTS 
các CSDT 

HDTS 
DHTN 

Truàc ngày 
15/7/2022 

2 

Hoàn thãnh cong tác xét tuyn th.ng và 
thông báo k& qua cho thI sinh. Cp nht 
danh sách thi sinh trüng tuyn xét tuyn 
th.ng len H thng. Báo cáo HDTS 
DHTN. 

DHTS 
cac CSDT 

HDTS 
DHTN 

Truàc 17 giv 00 
ngay ngay 
2 1/7/2022 

ThI sinh xét tuyn thng xác nhn nhp 
hçc trên H th6ng 

DHTS 
các CSDT 

HDTS 
DHTN 

Tr ngày 22/7 
dn 17 gi 00 

ngày ngày 
20/8/2022 

III TO C}B:rC XET TUYEN SOM 
Hoãn thành cong tác xét tuyn sam và 
thông báo kt qua cho thi sinh. Cp nht 
danh sách thI sinh dü diu lii tig 
tuyn theo phucmg th(rc xét tuyén sam 
len H thM,g. Bao cáo HDTS DHTN. 

DHTS 
các CSDT 

HDTS 
DHTN 

Trii6c 17 gi?i 00 
ngày ngày 
21/7/2022 

DANG KY XET TUYEN TREN H 
THONG 
HDTS cüa CSDT gui báo cáo hp 
HDTS CSDT th6ng nhAt mcEc diem 
nhãn h su xét tuyn (ngung dam bão 
chat luqng du vâo) cüa CSDT; DHTS 
DHTN hop phê duyt müc diem nhn 
h sy xét tuyên 

HDTS DHTN CSDT 
Tnrâc 17 gi? 00 
ngày 0 1/8/2022 

2 
Diu chinh, cong b mrc dMm nhn 
h sci xét tuyn trên H th6ng V trang 
thông tin din tCr cüa CSDT. 

DHTS 
các CSDT 

HDTS 
DHTN 

Truàc 17 gii 00 
ngày 02/8/2022 
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STT Ni dung cong tác Don vj chü trI 
Don vj 

tham gia, 
phihçrp 

Thoi gian 
thirc hin 

XET TUYEN VA xiY LY NGUYEN 
VQNG THEO KE bACH CHUNG 
- Tâi dit 1iu, thông tin xét tuyn; dim 
thi t6t nghip THPT; kt qua h9c tp 
cAp THPT trên h th6ng. 
- HDTS cüa CSDT gi.'ri báo cáo hçp 
HDTS CSDT th6ng nhAt diem trUng 
tuyen cüa CSDT; DHTS DHTN hçp 
phê duyt diem trting tuyên. i6 chtrc 
xét tuyên. 

DHTS 
các CSDT 

HDTS 
DHTN 

Tr 01/9 den 17 
gi? 00 ngày 
15/9/2022 

2 

Ph6i hçp vâi BO GD&DT XU 1)' NV 
trên H th6ng de xác djnh NV cao 
thAt trong sé, NV ma thI sinh dü dieu 
kin trüng tuyn. 

HDTS DHTN CSDT 
Tir 01/9 den 17 

gi? 00 ngày 
15/9/2022 

ThÔNG BAO KET QUA VA xAc 
NHN NII4P HQC 
Thông báo thI sinh trüng tuyên dqt DHTS 

các CSDT 
HDTS 
DHTN 

Truàc 17 già 00 
ngày 17/9/2022 

2 
H trq thI sinh xác nhn nhp h9c 
trirc tuyen dcit 1 trên H th6ng (neu 
can) 

DHTS 
các CSDT 

HDTS 
DHTN 

Tnrâc 17 gi? 00 
ngày 30/9/2022 

VII 
TO CHUC BANG ix vA XET 
TUYEN BO SUNG 
Phê duyt chi tiêu và dieu kin xét 
tuyén bô sung trên cci s& van bàn de 
xuât chi tiêu và dieu kin xét tuyen b 
sung cüa HDTS các CSDT 

HDTS DHTN 
DHTS 

các CSDT 

Tr 01/10 dn 17 
gii 00 ngày 
15/10/2022 

2 

Xét tuyen các dcit tiep theo và cp nht 
danh sách thI sinh trüng tuyen và nhp 
hQc theo quy djnh (báo cáo DHTN sau 
m6i dçrt xét tuyen b sung (15 ngay/dçit) 

DHTS 
các CSDT 

HDTS 
DHTN 

Tr tháng 10 den 
tháng 12/2022 

Lp danh sách thI sinh trtng tuyen nhp 
hoc báo cáo DHTN dê Giám dôc 
DHTN ra Quyet djnh cong then  sinh 
viên chInh thc. 

DHTS 
cac CSDT 

HDTS 
DHTN 

Tnróc ngày 
25/12/2022 

VIII 
BAO CÁO KET QUA TUYEN 
SINH 

Báo cáo két qua tuyen sinh näm 2022 CSDT DHTN 
TnrOc ngày 
3 1/12/2022 

2 
X& tuyen thi sinh thuc din d%r bj, ci'r 
tuyên. 

HDTS 
DHTN 

HDTS 
cüa CSDT 

Theo ljch riêng 

Kim tra, thanh tra ket qua tuyen sinh 
và giãi quyet các van dè tn ti 

HDTS 
DHTN 

HDTS 
cüa CSDT 

Theo ljch riêng 

4 T6ng kêt cong tác tuyên sinh 
HDTS 
DHTN 

HDTS 
cüa CSDT 

Theo ljch riêng 



KT. GIAM DOC 
GIAM oOc 

Nguyn HUii Cong 

2. Ké hoch tuyên sinh trInh d cao däng nhir sail: 

STT Ni dung cong tác Don vj chü trI 
Don vj 

tham gia, 
phi hçp 

Thoi gian 
thc hiên 

Thành 1p HOi  dng tuyn sinh cUa 
CSDT, Ban Thanh tra, Ban Thu k và 
các Ban giüp vic Hi dng tuyn sinl1. 

HDTS thzrng 
CD Kinh th - 

K thi4t, 
1-IDTS Phân 

hiêu DHTN ti 
tinh Lao Cai 

HDTS 
DHTN 

Truàc tháng 5 

2 
Báo cáo Si Lao dng - Thucmg binh và 
X hi và DHTN ye kê hoch tUyefl Srnh 
và kt qua tuyn sinh cüa CSDT 

HDTS trung 
CDKinht- 

thut, 
HDTS Phn 

DHTN • 
tinh Lao Cai 

HDTS 
DHTN 

Trrnic ngà.y 25 
các thang 
8,10/2022 

Lp danh sách thI sinh tning tuyn thp 
hoc báo cáo DHTN d Giám d6c DHTN 
ra Quy& djnh cong nhn sinh viên chinh 
thiEc 

HDTS trtthng 
CD Kinh th - 

K5 thut, 
HDTS Phân 

hiuDHTNtai 
tinh Lao Cai 

HDTS 
DHTN 

Tnnc ngày 
25/12/2022 

4 Tng k& cong tác tuyn sinh HDTS DHTN 

HDTS truông 
CDKinhtê- 

K thut, 

Iñu DH'fl4 tii 
UnhLàoC 

Theo ljch riêng 

Dai hçc Thai Nguyen thông báo d các CSDT bi& va t6 chirc thc hin.I. 

Noi 
- Nhtx trên; 
- Liru: VT, Ban Dào tao. 
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