
TT Thời gian thực hiện Nội dung công việc Đơn vị chủ trì
Đơn vị

 tham gia

I

Tháng 2/2021

Báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh và đăng 

ký chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 

2021

Phòng QLĐTĐH

Phòng TCCB, VP, 

KH-TC, PHQN, 

TPHCM

Tháng 3/2021

Xây dựng đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy 

năm 2021, cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng QLĐTĐH
Các đơn vị liên 

quan

Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy 2021

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy 2021

Dự kiến trước 15/6/2021

Tham gia tập huấn sử dụng cổng thông tin nghiệp 

vụ thi, phần mềm xét tuyển và đăng ký hộp thư 

điện tử, tài khoản hệ thống của BGDĐT

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

Phòng 

KT&BĐCL,

Phòng QLĐTĐH

Tháng 3/2021
Ban hành các ban giúp việc Hội đồng tuyển sinh 

đại học hệ chính quy năm 2021
Phòng QLĐTĐH

Các đơn vị liên 

quan

II Tổ chức xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021

1

1.1

Tháng 2/2021
Thông báo xét tuyển thẳng (đã có trong TBTS đại 

học hệ chính quy năm 2021)
Phòng QLĐTĐH

Trước 17 giờ 28/7/2021

Tổ chức xét tuyển thẳng, cập nhật danh sách 

trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của cổng thông tin 

tuyển sinh của BGDĐT 

Ban Thư ký

Trước 17 giờ10/8/2021
Thí sinh xác nhận nhập học (tính theo dấu bưu 

điện)
Ban Thư ký

Trước 17 giờ15/8/2021
 Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả xét 

tuyển thẳng 
Ban Thư ký

1.2

Tháng 2/2021
Thông báo xét tuyển thẳng (đã có trong TBTS đại 

học hệ chính quy năm 2021)
Phòng QLĐTĐH

02/5/2021- 26/7/2021 Nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển Ban Thư ký

Trước 11 giờ 28/7/2021 Tổ chức xét tuyển thẳng Ban Thư ký

Trước 17 giờ 10/8/2021
Thí sinh xác nhận nhập học (tính theo dấu bưu 

điện)
Ban Thư ký

2

2.1

27/4/2021-16/5/2021 Thí sinh nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển Sở GDĐT

Từ 7/8/2021 đến trước 17 giờ 

17/8/2021

Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng kí xét 

tuyển

Thí sinh, 

Sở GDĐT

Dự kiến ngày 28/7/2021 Họp HĐTS xác định mức điểm nhận hồ sơ HĐTS Ban Thư ký

Từ ngày 28/7 đến trước17 giờ 

ngày 29/7/2021

Công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học 

hệ chính quy

Ban Thư ký,

Tổ xử lý dữ liệu

Tổ Thông tin và 

truyền thông

Thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo quy chế 

tuyển sinh
Ban Thư ký

Xử lý dữ liệu tuyển sinh đợt 1, xây dựng phương 

án xét tuyển đợt 1
Tổ xử lý dữ liệu Ban Thư ký

14 giờ 00 ngày 22/8/2021 Họp HĐTS xác định mức điểm trúng tuyển HĐTS Ban Thư ký

LỊCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021

TẠI PHÂN TP.HIỆU HỒ CHÍ MINH VÀ PHÂN HIỆU QUẢNG NAM

(Ban hành kèm theo kế hoạch số:           /KH-ĐHNV ngày       tháng     năm 2021 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội)

Các nhiệm vụ trước khi tổ chức xét tuyển (Đăng ký chỉ tiêu, xây dựng đề án tuyển sinh, thông báo tuyển sinh, 

tập huấn, chuẩn bị cơ sở vật chất, VPP để phục vụ tuyển sinh...)

Tháng 3/2021 Phòng QLĐTĐH

XÉT TUYỂN THẲNG

Tuyển thẳng học sinh đạt giải trong kì thi học sinh giỏi quốc gia và cuộc thi khoa học kĩ thuật quốc gia

Tuyển thẳng học sinh đạt đạt học sinh giỏi ở cấp THPT hoặc đạt giải trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cuộc 

thi khoa học kĩ thuật tỉnh

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - ĐỢT 1

XÉT THEO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT

20/8/2021 đến trước17 giờ 

22/8/2021
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Đơn vị

 tham gia

Trước 17 giờ 23/8/2021 Công bố, cập nhật kết quả trúng tuyển đợt 1
Ban Thư ký,

Tổ xử lý dữ liệu

Tổ Thông tin và 

truyền thông

Trước 17 giờ 01/9/2021
Thí sinh xác nhận nhập học (tính theo dấu bưu 

điện)

Ban Thư ký,

Tổ xử lý dữ liệu

01/9/2021-7/9/2021 In, gửi giấy báo trúng tuyển Tổ xử lý dữ liệu Ban Thư ký

Trước 17 giờ 7/9/2021

Cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học 

vào cơ sở dữ liệu của Trường trên cổng thông tin 

tuyển sinh của BGD&ĐT

Tổ xử lý dữ liệu Ban Thư ký

2.2

02/5/2021- 26/7/2021 Thí sinh nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển Ban Thư ký

Thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 Ban Thư ký

Xử lý dữ liệu tuyển sinh đợt 1, xây dựng phương 

án xét tuyển đợt 1
Tổ xử lý dữ liệu Ban Thư ký

Dự kiến ngày 28/7/2021 Họp HĐTS xác định mức điểm trúng tuyển HĐTS Ban Thư ký

Từ ngày 28/7 đến trước17 giờ 

ngày 29/7/2021
Công bố, cập nhật kết quả trúng tuyển đợt 1

Ban Thư ký,

Tổ xử lý dữ liệu

Tổ Thông tin và 

truyền thông

Trước 17 giờ 10/8/2021

Thí sinh xác nhận nhập học (tính theo dấu bưu 

điện); Lưu ý: thí sinh nộp bổ sung GCN tốt 

nghiệp tạm thời năm 2021 đến trước 17 giờ 00 

ngày 02/8/2021 )

Ban Thư ký,

Tổ xử lý dữ liệu

01/8/2021-15/8/2021  In, gửi giấy báo trúng tuyển Tổ xử lý dữ liệu Ban Thư ký

3

3.1

14 giờ 00 ngày 22/8/2021
Họp HĐTS xác định chỉ tiêu và mức điểm nhận 

hồ sơ xét tuyển 
HĐTS Ban Thư ký

Trước 17 giờ 23/8/2021 Công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển 
Ban Thư ký,

Tổ xử lý dữ liệu

Tổ Thông tin và 

truyền thông

23/8/2021 - 17 giờ 10/9/2021 Nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển Ban Thư ký

Thực hiện quy trình xét tuyển bổ sung đợt 1 Ban Thư ký

Xử lý dữ liệu tuyển sinh bổ sung đợt 1, xây dựng 

phương án xét tuyển bổ sung đợt 1
Tổ xử lý dữ liệu Ban Thư ký

11/09/2021 Họp HĐTS xác định mức điểm trúng tuyển HĐTS Ban Thư ký

11/09/2021
Công bố, cập nhật kết quả trúng tuyển bổ sung 

đợt 1

Ban Thư ký,

Tổ xử lý dữ liệu

Tổ Thông tin và 

truyền thông

Trước 17 giờ 15/9/2021 Thí sinh xác nhận nhập học bổ sung đợt 1
Ban Thư ký,

Tổ xử lý dữ liệu

15/9/2021-18/9/2021 In, gửi giấy báo trúng tuyển Tổ xử lý dữ liệu Ban Thư ký

Tháng 11/2021

Cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học 

vào cơ sở dữ liệu của Trường trên cổng thông tin 

tuyển sinh của BGD&ĐT

Tổ xử lý dữ liệu Ban Thư ký

3.2

15/09/2021
Họp HĐTS xác định chỉ tiêu và mức điểm nhận 

hồ sơ xét tuyển 
HĐTS Ban Thư ký

Trước 17 giờ 15/09/2021 Công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển 
Ban Thư ký,

Tổ xử lý dữ liệu

Tổ Thông tin và 

truyền thông

16/09/2021-30/10/2021 Nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển Ban Thư ký

Thực hiện quy trình xét tuyển bổ sung đợt 2 Ban Thư ký

Xử lý dữ liệu tuyển sinh bổ sung đợt 2, xây dựng 

phương án xét tuyển bổ sung đợt 2
Tổ xử lý dữ liệu Ban Thư ký

01/10/2021 Họp HĐTS xác định mức điểm trúng tuyển HĐTS Ban Thư ký

30/09/2021-01/10/2021

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - ĐỢT BỔ SUNG

XÉT THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT VÀ KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT

XÉT THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT - ĐỢT 1

Trước 11 giờ 28/7/2021

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BỔ SUNG - ĐỢT 1

XÉT THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT VÀ KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT

10/9/2021 - 17 giờ 11/9/2021

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BỔ SUNG - ĐỢT 2 (nếu có)
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Trước 17 giờ 01/10/2021
Công bố, cập nhật kết quả trúng tuyển bổ sung 

đợt 2

Ban Thư ký,

Tổ xử lý dữ liệu

Tổ Thông tin và 

truyền thông

Trước 17 giờ 04/10/2021
Thí sinh xác nhận nhập học (tính theo dấu bưu 

điện)

Ban Thư ký,

Tổ xử lý dữ liệu

04/10/2021-08/10/2021 In, gửi giấy báo trúng tuyển Tổ xử lý dữ liệu Ban Thư ký

Tháng 11/2021

Cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học 

vào cơ sở dữ liệu của Trường trên cổng thông tin 

tuyển sinh của BGD&ĐT

Tổ xử lý dữ liệu Ban Thư ký

III Các nhiệm vụ sau khi xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021

Trước ngày 28/12/2021 Báo cáo kết quả tuyển sinh Phòng QLĐTĐH

Từ 01/11 đến 15/12/2021
Rút hồ sơ trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 

2021
Phòng QLĐTĐH

Tháng 12/2021
Quyết toán kinh phí tuyển sinh đại học hệ chính 

quy năm 2021
Phòng QLĐTĐH
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