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There are no translations available.
>> Dự thảo Quy chế tuyển sinh 2022

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Quy chế tuyển sinh đại
học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022. Theo đó, có
nhiều điểm dự thảo mới trong xét tuyển có lợi cho thí sinh.
Trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT cho
biết, dự thảo quy chế tuyển sinh sửa đổi, bổ sung mới này nhằm phục vụ lâu dài công tác quản
lý tuyển sinh. Theo đó, cơ sở đào tạo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình trong
công tác tuyển sinh, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp
luật.

Mỗi cơ sở đào tạo thực hiện tất cả biện pháp cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội
bình đẳng cho mọi thí sinh; tuyển chọn được những thí sinh có nguyện vọng và năng lực phù
hợp nhất với yêu cầu của chương trình và ngành đào tạo.

Các cơ sở đào tạo phối hợp chặt chẽ dưới sự hỗ trợ, giám sát của Bộ GDĐT nhằm bảo đảm tính
thống nhất, đồng bộ và liên thông trong hệ thống; giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyển
sinh của mỗi cơ sở đào tạo và của toàn hệ thống.

Bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT.

Theo đó, những điểm mới trong dự thảo xét tuyển đại học, cao đẳng mà Bộ GD-ĐT đưa ra lấy ý
kiến góp ý như sau:
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Thí sinh được mở rộng cơ hội trúng tuyển sang nguyện vọng khác

Trong dự thảo Bộ GD-ĐT yêu cầu, các trường đại học có kế hoạch xét tuyển sớm đối với một số
phương thức tuyển sinh tổ chức cho thí sinh đăng ký dự tuyển bằng hình thức trực tuyến hoặc
trực tiếp tại cơ sở đào tạo.

Cơ sở đào tạo thực hiện quy trình xét tuyển cho những thí sinh đã hoàn thành thủ tục dự tuyển,
nhưng không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn lịch trình theo kế hoạch
chung.

Cơ sở đào tạo công bố và tải danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt
nghiệp THPT) lên hệ thống để xử lý nguyện vọng cùng với các phương thức xét tuyển khác theo
kế hoạch chung, hoàn thành trước khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh đã dự tuyển vào cơ sở đào tạo theo kế hoạch xét tuyển sớm sau đó phải tiếp tục đăng
ký nguyện vọng trên hệ thống theo kế hoạch chung của Bộ GDĐT.

Trường hợp thí sinh đã được cơ sở đào tạo thông báo đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt
nghiệp THPT) một nguyện vọng nhất định, thí sinh tự quyết định đặt thứ tự ưu tiên nguyện
vọng khi đăng ký trên hệ thống (tùy thuộc thí sinh muốn được công nhận trúng tuyển nguyện
vọng đó hay muốn mở rộng cơ hội trúng tuyển nguyện vọng khác).

Trường hợp không đủ điều kiện trúng tuyển vào một ngành đào tạo theo nguyện vọng, thí sinh
vẫn có thể tiếp tục đăng ký ngành đào tạo đó theo phương thức tuyển sinh khác trên hệ thống.

Đăng ký xét tuyển sau kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo dự thảo, Bộ GD-ĐT hỗ trợ tổ chức đăng ký xét tuyển đợt 1 đào tạo chính quy cho tất cả
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phương thức tuyển sinh của các cơ sở đào tạo. Thời gian đăng ký bắt đầu sau kỳ thi tốt nghiệp
THPT và kết thúc sau khi có kết quả thi và xét tốt nghiệp THPT.

Thí sinh dự tuyển đợt 1 đào tạo chính quy (bao gồm cả những thí sinh đã dự tuyển theo kế
hoạch xét tuyển sớm của cơ sở đào tạo) thực hiện đăng ký xét tuyển trên hệ thống (qua Cổng
thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung
và hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Thí sinh được đăng ký nguyện vọng vào nhiều ngành, nhiều trường khác nhau không hạn chế
số lượng, nhưng phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong
trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng
tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.

Thí sinh thể hiện nguyện vọng của mình qua những lựa chọn trên phiếu đăng ký (theo hướng
dẫn của Bộ GDĐT) như sau:

- Thứ tự ưu tiên của nguyện vọng (số 1 thể hiện nguyện vọng cao nhất);

- Lựa chọn về cơ sở đào tạo, đơn vị tuyển sinh (mã trường);

- Lựa chọn ngành, nhóm ngành, chương trình đào tạo và phương thức tuyển sinh (mã ngành);

- Lựa chọn tổ hợp xét tuyển (mã tổ hợp) đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi
theo môn thi, hoặc phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập các môn học THPT.

Đại học tự chủ được tổ chức xét tuyển riêng

Với dự thảo mới này, Bộ GD-ĐT quy định, các cơ sở đào tạo tự chủ tổ chức xét tuyển theo các
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phương thức và tiêu chí xét tuyển riêng, hoặc tự nguyện phối hợp theo nhóm để tổ chức xét
tuyển theo các phương thức và tiêu chí xét tuyển chung.

Bộ GDĐT hướng dẫn lịch trình xét tuyển và hỗ trợ việc xử lý nguyện vọng trên hệ thống, giúp
các cơ sở đào tạo giảm thiểu lượng thí sinh ảo và thực hiện đúng chỉ tiêu tuyển sinh.

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng trên hệ thống, cơ sở đào tạo tải thông tin, dữ
liệu từ hệ thống để phục vụ xét tuyển, bao gồm dữ liệu đăng ký nguyện vọng và kết quả thi tốt
nghiệp THPT, kết quả học tập THPT của những thí sinh dự tuyển vào cơ sở đào tạo theo các
phương thức tuyển sinh.

Về nguyên tắc xét tuyển:

- Điểm trúng tuyển được xác định để số lượng tuyển được theo từng ngành, chương trình đào
tạo phù hợp với chỉ tiêu đã công bố, nhưng không thấp hơn ngưỡng đầu vào.

- Đối với một ngành đào tạo (hoặc một chương trình đào tạo) theo một phương thức và tổ hợp
môn, tất cả thí sinh được xét chọn bình đẳng theo điểm xét không phân biệt thứ tự ưu tiên của
nguyện vọng đăng ký, trừ trường hợp theo quy định.

- Trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét đứng cuối danh sách, cơ sở đào tạo có thể sử
dụng tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng (để xét chọn những thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao
hơn).

Sau mỗi chu kỳ xét tuyển, cơ sở đào tạo tải lên hệ thống danh sách thí sinh dự kiến đủ điều kiện
trúng tuyển các ngành, chương trình đào tạo (theo các phương thức tuyển sinh và cơ sở đào
tạo).

Hệ thống xử lý nguyện vọng sẽ tự động loại bỏ khỏi danh sách những nguyện vọng thấp của thí
sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhiều nguyện vọng, trả lại danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển
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theo nguyện vọng cao nhất.

Căn cứ kết quả xử lý nguyện vọng, cơ sở đào tạo lặp lại quy trình xét tuyển ở chu kỳ sau, điều
chỉnh điểm trúng tuyển cho phù hợp với chỉ tiêu trong thời hạn quy định. Ở chu kỳ cuối, cơ sở
đào tạo quyết định điểm trúng tuyển vào các ngành, chương trình đào tạo (theo các phương
thức tuyển sinh) và tải lên hệ thống danh sách (chính thức) thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.
Trên cơ sở kết quả xử lý nguyện vọng cuối cùng, cơ sở đào tạo quyết định danh sách thí sinh
trúng tuyển vào các ngành, chương trình đào tạo.

Các trường đại học công bố điểm trúng tuyển (và các điều kiện, tiêu chí phụ nếu có) vào các
ngành, chương trình đào tạo theo các phương thức tuyển sinh; tổ chức cho thí sinh tra cứu kết
quả xét tuyển của cá nhân trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo (hoặc của nhóm cơ sở
đào tạo phối hợp xét tuyển).

Xét tuyển thẳng: Các trường đại học không được bắt thí sinh xác nhận nhập học sớm

Theo dự thảo, căn cứ đề án tuyển sinh đã công bố, cơ sở đào tạo tổ chức cho thí sinh thuộc đối
tượng được tuyển thẳng theo quy định tại Điều 8 Quy chế này đăng ký dự tuyển bằng hình thức
trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ sở đào tạo.

Cơ sở đào tạo thực hiện quy trình xét tuyển thẳng cho những thí sinh đã hoàn thành thủ tục dự
tuyển, công bố kết quả trước khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh trúng tuyển thẳng có thể xác nhận nhập học sớm (khi đủ điều kiện), hoặc theo kế
hoạch chung như những thí sinh khác; cơ sở đào tạo không được yêu cầu bắt buộc thí sinh xác
nhận nhập học sớm hơn lịch trình theo kế hoạch chung.

Thí sinh trúng tuyển thẳng chưa xác nhận nhập học vẫn được sử dụng quyền đăng ký xét tuyển
trên hệ thống chung để có thêm cơ hội trúng tuyển như những thí sinh khác.
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