
 

 

   

KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 
 

Căn cứ Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14 tháng 4 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình 

độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, Trường ban 

hành Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Bảo đảm việc tổ chức tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 nghiêm 

túc, an toàn, hiệu quả, đúng Quy chế tuyển sinh hiện hành; 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong việc thực hiện công tác tuyển 

sinh. 

II. Thời gian 

Từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021.  

III. Nội dung 

1. Tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021; 

2. Xây dựng đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 và các văn bản 

phục vụ công tác tuyển sinh; 

3. Tổ chức xét tuyển trình độ đại học hệ chính quy năm 2021; 

4. Báo cáo kết quả tuyển sinh, báo cáo thống kê định kỳ năm học theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

IV. Tổ chức thực hiện (Lịch tuyển sinh chi tiết kèm theo) 

1. Phòng Quản lý đào tạo Đại học 

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2021; báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển 

sinh năm 2021 và đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021; chủ trì tổ chức xét tuyển 

trình độ đại học hệ chính quy năm 2021;  

- Tổ chức tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2021; 

 - Báo cáo kết quả tuyển sinh, thống kê năm học theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 
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 2. Phòng Kế hoạch - Tài chính  

Bảo đảm kinh phí phục vụ tuyển sinh hệ chính quy năm 2021. 

3. Các đơn vị khác có liên quan tham gia công tác tuyển sinh theo nhiệm vụ 

được phân công./. 

 

   Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐ Trường; 

- Các Phó Hiệu trưởng (để biết); 

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; 

- Website Trường; 
- Lưu: VT, ĐTĐH. 
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Nguyễn Bá Chiến 
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