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UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:        /KH-SGDĐT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Ninh, ngày     tháng 6 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng 

ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao 

đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2022 kèm theo Quyết định số 1683/KH-

BGDĐT ngày 17/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Sở GDĐT ban 

hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng 

ngành Giáo dục mầm non năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH  

1. Kế hoạch được ban hành để các trường có cấp trung học phổ thông 

(THPT), các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình Giáo dục thường xuyên 

(GDTX) cấp THPT (sau đây gọi chung là các Điểm tiếp nhận )
1
, thí sinh và các 

đơn vị liên quan có căn cứ chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai công tác 

Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 

(tuyển sinh) của đơn vị, cá nhân; Việc triển khai kế hoạch đồng bộ, đúng quy 

định hiện hành; Các đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực 

hiện nhiệm vụ. 

2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp thực hiện Kế hoạch 

dưới sự hỗ trợ, giám sát của Bộ GDĐT và Sở GDĐT nhằm bảo đảm tính thống 

nhất, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyển sinh, đặc biệt việc tổ 

chức đăng kí tuyển sinh cho các thí sinh của đơn vị. 

3. Đảm bảo công tác tuyển sinh năm 2022 diễn ra an toàn, nghiêm túc, 

khách quan, đúng quy chế và các văn bản liên quan; tạo điều kiện thuận lợi cho 

thí sinh và Cơ sở đào tạo (CSĐT). 

II. YÊU CẦU 

Các Điểm tiếp nhận phải xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể của đơn vị, 

trong đó phải đảm bảo: 

1. Thống nhất với các nội dung, các mốc thời gian, tiến độ triển khai thực 

hiện của Kế hoạch này và được công khai để thí sinh, xã hội được tiếp nhận đầy đủ 

                                            
1
  Điểm tiếp nhận là  Đơn vị tiếp nhận đăng kí dự thi được quy định tại Công văn số 1189/SGDĐT – 

TCCBQLCL ngày 04/5/2022 của Sở GDĐT về hướng dẫn công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 

(mục 2.1- Phụ lục 4). 



2 

 

thông tin; Đảm bảo triển khai đến tất cả các thí sinh của đơn vị và các thí sinh tự do 

được phân công đăng kí dự thi tại đơn vị.  

2. Thí sinh được tuyên truyền, quán triệt và cung cấp thông tin đầy đủ, rõ 

ràng, nhất quán về các thông tin tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh Đại học, 

cao đẳng khối ngành Giáo dục mầm non năm 2022 và các văn bản hướng dẫn 

liên quan. 

III. NỘI DUNG 

Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công trong công tác Tuyển sinh đại học, 

tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 và thông tin tới thí sinh 

các nội dung và mốc thời gian như sau: 

TT Nội dung triển khai 

Tổ chức, cá 

nhân thực 

hiện 

Tổ chức, cá 

nhân phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 

I CÔNG TÁC CHUẨN BỊ    

1 
Xây dựng Kế hoạch triển khai 

công tác tuyển sinh  

Sở GDĐT  
Trước ngày  

25/6/2022 

Điểm tiếp 

nhận  
 

Trước ngày  

28/6/2022 

2 

Tập huấn Quy chế tuyển sinh, 

phần mềm 
Vụ GDĐH, 

Cục CNTT  

CSĐT,  

Sở GDĐT  

Trước ngày 

06/7/2022 Tham gia chạy thử, tập huấn 

phần mềm hệ thống thông tin 

tuyển sinh 

3 
Ban hành Hướng dẫn tuyển 

sinh tại địa phương 
Sở GDĐT  

Sau khi Bộ 

GDĐT tập huấn 

Quy chế tuyển 

sinh, phần mềm 

4 

Tham gia chạy thử, thực hành 

việc đăng ký xét tuyển trên Hệ 

thống hỗ trợ tuyển sinh 

chung (Hệ thống). 

Vụ GDĐH, 

Cục CNTT 

Thí sinh, 

Sở GDĐT, 

Điểm tiếp 

nhận 

Từ ngày 15/7 đến 

ngày 18/7/2022 

5 

Rà soát kết quả điểm học tập 

cấp THPT (học bạ) trên Hệ 

thống 

Sở GDĐT, 

 Điểm tiếp 

nhận,  

Thí sinh  

Cục CNTT 

Từ ngày 1/7 đến 

 17 giờ 00  

ngày 18/7/2022 

6 
Tổ chức tập huấn công tác 

tuyển sinh tại địa phương 
Sở GDĐT 

Điểm tiếp 

nhận 

Trước ngày 

20/7/2022. 
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TT Nội dung triển khai 

Tổ chức, cá 

nhân thực 

hiện 

Tổ chức, cá 

nhân phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 

7 

Tổ chức trực hỗ trợ thí sinh 

đăng ký xét tuyển đợt 1 theo 

phương thức trực tuyến. 

CSĐT,  

Sở GDĐT,  

Điểm tiếp 

nhận, 

Thí sinh 

Vụ GDĐH, 

 Cục CNTT 

Từ ngày 10/7 

đến ngày 

28/9/2022 

 

II. 
TỔ CHỨC XÉT TUYỂN 

THẲNG 
   

8 

Thí sinh nộp Hồ sơ xét tuyển 

thẳng và ưu tiên xét tuyển về 

các CSĐT 

Thí sinh, 

CSĐT 

Vụ GDĐH, 

Sở GDĐT 

Trước ngày 

15/7/2022 

9 

Hoàn thành công tác xét 

tuyển thẳng và thông báo kết 

quả cho thí sinh. Cập nhật 

danh sách thí sinh trúng tuyển 

xét tuyển thẳng lên Hệ thống. 

CSĐT 
Thí sinh,  

Sở GDĐT 

Trước 17 giờ 00 

ngày  ngày 

21/7/2022 

10 
Thí sinh xét tuyển thẳng xác 

nhận nhập học trên Hệ thống. 

Thí sinh, 

CSĐT 

Vụ GDĐH, 

Cục CNTT 

Từ ngày 22/7 đến 

17 giờ 00 ngày 

20/8/2022 

III 
TỔ CHỨC XÉT TUYỂN 

SỚM 
   

11 

Hoàn thành công tác xét 

tuyển sớm và thông báo kết 

quả cho thí sinh. Cập nhật 

danh sách thí sinh đủ điều 

kiện trúng tuyển theo phương 

thức xét tuyển sớm lên Hệ 

thống. 

CSĐT 
Thí sinh,  

Sở GDĐT 

Trước 17 giờ 00 

ngày  ngày 

21/7/2022 

IV 
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

TRÊN HỆ THỐNG  
   

12 

Cấp tài khoản bổ sung cho 

các thí sinh (đã tốt nghiệp 

THPT, trung cấp (thí sinh tự  

do)) chưa có tài khoản đăng 

ký xét tuyển trên Hệ thống. 

Sở GDĐT, 

Thí sinh  

Vụ GDĐH, 

 Cục CNTT 

Từ ngày 12/7 đến 

ngày 18/7/2022 

13 

Thí sính đăng ký, điều chỉnh 

NV xét tuyển (không giới hạn 

số lần) trong thời gian quy 

định. 

Thí sinh, 

CSĐT,  

Sở GDĐT,  

Điểm tiếp 

nhận 

Vụ GDĐH,  

Cục CNTT 

 Từ ngày 22/7 đến 

17 giờ 00 ngày 

20/8/2022 
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TT Nội dung triển khai 

Tổ chức, cá 

nhân thực 

hiện 

Tổ chức, cá 

nhân phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 

14 

Bộ GDĐT công bố ngưỡng 

đảm bảo chất lượng đầu vào 

khối ngành đào tạo giáo 

viên, khối ngành sức khỏe có 

cấp chứng chỉ hành nghề. 

Bộ GDĐT 

Các đơn vị 

chức năng 

của Bộ,  

CSĐT 

 

Trước ngày 

30/7/2022 

15 

Các CSĐT điều chỉnh, công 

bố mức điểm nhận hồ sơ xét 

tuyển trên Hệ thống và trang 

thông tin điện tử của  CSĐT. 

CSĐT 
Vụ GDĐH, 

Cục CNTT 

Trước 17 giờ 00 

ngày 02/8/2022 

16 

- Rà soát, sửa sai, xác nhận 

thông tin chế độ ưu tiên của 

thí sinh.  

- Thí sinh nộp kinh phí xét 

tuyển trực tuyến. 

Thí sinh; 

Sở GDĐT;  

Điểm tiếp 

nhận; 

Trường điều 

phối nhận lệ 

phí đăng ký 

(Trường ĐH 

Bách Khoa 

Hà Nội,   

Học viện 

Công nghệ 

Bưu chính 

viễn thông)  

Vụ GDĐH, 

Cục CNTT 

Từ ngày 21/8 

đến 17 giờ 00 

ngày 28/8/2022 

 

V 
THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ 

XÁC NHẬN NHẬP HỌC 
   

17 
Thông báo thí sinh trúng 

tuyển đợt 1. 
CSĐT 

Vụ GDĐH, 

Cục CNTT 

Trước 17 giờ 00 

ngày 17/9/2022 

18 
 Xác nhận nhập học trực 

tuyến đợt 1 trên Hệ thống. 
Thí sinh  

CSĐT, 

Vụ GDĐH, 

Cục CNTT 

Trước 17 giờ 00 

ngày 30/9/2022 

VI 
TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ VÀ 

XÉT TUYỂN BỔ SUNG 
   

19 
Thông báo tuyển sinh đợt bổ 

sung.  
CSĐT  

 Vụ GDĐH, 

Cục CNTT 

Từ ngày 

01/10/2022 

20 

Xét tuyển các đợt tiếp theo 

và cập nhật danh sách thí 

sinh trúng tuyển và nhập học 

theo quy định. 

CSĐT 
Vụ GDĐH, 

Cục CNTT 

Từ tháng 10 đến 

tháng 12/2022 
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IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí triển khai các hoạt động thực hiện theo quy định hiện hành. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

-  Ban hành Kế hoạch và các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh 

năm 2022 đối với các trường có cấp THPT, các cơ sở giáo dục thực hiện chương 

trình GDTX cấp THPT trong toàn tỉnh.  

- Chủ trì hoặc phối hợp triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Mục 

III đúng tiến độ. 

- Chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 

việc thực hiện quy chế tuyển sinh và quy định của pháp luật theo chức năng 

nhiệm vụ. 

2. Các Điểm tiếp nhận đăng kí 

- Nghiên cứu kĩ Quy chế tuyển sinh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

của Bộ GDĐT, của Sở GDĐT về tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành 

Giáo dục Mầm non năm 2022; tổ chức học tập, phổ biến, hướng dẫn và quán 

triệt Quy chế tuyển sinh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GDĐT, của 

Sở GDĐT về tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 

năm 2022 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh lớp 12 và các thí sinh tự do 

thuộc trách nhiệm của đơn vị được giao làm Điểm đăng kí tiếp nhận xét tuyển
2
 

(đính gửi kèm).  

- Xây dựng kế hoạch chi tiết đối với công tác đăng kí xét tuyển Đại học, 

cao đẳng ngành Giáo dục mầm non tại đơn vị. 

- Chủ trì hoặc phối hợp triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Mục 

III đúng tiến độ. 

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất và phân công rõ trách 

nhiệm của các tập thể, cá nhân thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn công tác tuyển 

sinh và hỗ trợ thí sinh đăng kí tuyển sinh. 

Lưu ý: Sau khi Bộ GDĐT tổ chức tập huấn thực hiện Quy chế tuyển sinh 

đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non và tập huấn phần mềm, 

Sở GDDT sẽ ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết và tập huấn cho các Điểm 

tiếp nhận. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh 

cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2022. Sở GDĐT đề nghị các đơn vị, cá 

                                            
2 Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng 
ngành Giáo dục Mầm non (Quy chế tuyển sinh);  Quyết định số 1683/QĐ-BGDĐT ngày 17/6/2022 về việc phê 

duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022; 

Công văn số 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về hướng dẫn tuyển 

sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non; 
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nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công theo đúng 

tiến độ.  Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đơn vị chủ trì 

kịp thời báo cáo Sở GDĐT qua Phòng Giáo dục thường xuyên và Giáo dục mầm 

non để được hướng dẫn, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:  
- Bộ GDĐT;  

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở;  

- Các Trung tâm GDNN-GDTX; 

- Các cơ sở GDNN có liên kết tổ chức dạy CT 
GDTX cấp THPT; 

- Lưu: VT, GDTXMN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Châu Hoài Thu 
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