
 

 

Phụ lục 1: DỰ KIẾN LỊCH TRIỂN KHAI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC; TUYỂN SINH 

CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2022 

(Kèm theo Công văn số:          /BGDĐT-GDĐH  ngày       /      /2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

TT Nội dung công tác 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị  

tham gia 

Thời gian dự 

kiến thực hiện  

1. 

Thực hiện xét tuyển thẳng và 

ưu tiên xét tuyển (theo quy chế 

của Bộ GDĐT)  

   

1.1 
Gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu 

tiên xét tuyển về cơ CSĐT  
Thí sinh CSĐT Trước ngày 10/7 

1.2 
Gửi kết quả xét tuyển thẳng và 

thông báo nhập học đến thí sinh  
CSĐT  Thí sinh  

Sau ngày công bố 

kết thi THPT 3 

ngày  

1.3 
Cập nhật danh sách thí sinh xét 

tuyển thẳng nhập học   
CSĐT  Thí sinh  

Sau ngày có kết 

quả trúng tuyển 5 

ngày  

2. 
Ngưỡng đảm bảo chất lượng 

đầu 
   

2.1 

Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào khối 

ngành đào tạo giáo viên, khối 

ngành sức khỏe 

Vụ 

GDĐH 

Cục QLCL, Vụ 

GDTH, Vụ GDTX, 

Thanh tra, Vụ Pháp 

chế, Cục Nhà giáo và 

QLCBGD, các CSĐT 

Sau ngày công bố 

kết quả thi THPT 

3 ngày   

2.2 

Điều chỉnh, công bố mức điểm 

nhận hồ sơ xét tuyển trên trang 

thông tin điện tử của CSĐT 

(Cổng thông tin tuyển sinh của 

Bộ GDĐT)  

CSĐT 

 

Vụ GDĐH 

 

Sau 1 ngày kể từ 

ngày Bộ GDĐT 

công bố ngưỡng 

bảo đảm chất 

lượng đầu vào   

3. 

 Thí sinh ĐKXT đợt 1, theo 

hình thức trực tuyến tại Cổng 

thông tin tuyển sinh của Bộ 

GDĐT, Cổng dịch vụ công 

quốc gia   

Thí sinh,  

điểm tiếp 

nhận hồ 

sơ  

Bộ GDĐT 

Sau ngày kết 

thúc thi THPT 

(kéo dài 6 tuần)  

4. 

Tải dữ liệu ĐKXT từ Cổng 

thông tin tuyển sinh của Bộ 

GDĐT 

  

Trong và sau khi 

thí sinh hoàn 

thành phúc khảo 

kết quả điểm thi 

THPT 



 

 

TT Nội dung công tác 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị  

tham gia 

Thời gian dự 

kiến thực hiện  

4.1 

Tải CSDL để tham khảo hàng 

tuần (Số lượng thí sinh đã ĐKXT 

theo ngành)  

CSĐT 
Vụ GDĐH 

Cục CNTT 

Sau ngày thí sinh 

bắt đầu ĐKXT 

trên hệ thống 7 

ngày 

4.2 

Cập nhật vào CSDL của Cổng 

thông tin tuyển sinh của Bộ 

GDĐT kết quả sơ tuyển, kết quả 

thi đánh giá năng lực chuyên 

biệt, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu 

có) kết quả thi các môn năng 

khiếu (nếu có) 

CSĐT 
Vụ GDĐH 

Cục CNTT 

Trước ngày bắt 

đầu xét tuyển 

chính thức 3 

ngày (đối với xét 

tuyển đợt 1) và 

trước các đợt xét 

tuyển bổ sung do 

CSĐT quy định 

4.3 
Tải CSDL chính thức để xét 

tuyển 
CSĐT 

Vụ GDĐH 

Cục CNTT 

Sau 1 ngày công 

bố kết quả  phúc 

khảo kì thi THPT 

4.4 
Thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 

của các CSĐT 
CSĐT 

Vụ GDĐH 

Cục CNTT 

Sau ngày tải 

CSDL chính thức 

5 ngày  

4.5 Tổ chức lọc ảo   CSĐT 
Vụ GDĐH 

Cục CNTT 

Sau ngày tải 

CSDL chính thức 

6 ngày (lọc ảo 

trong 3 ngày)  

4.5 Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 CSĐT Vụ GDĐH 
Sau ngày có kết 

quả lọc ảo 01 ngày  

5. 

Tổ chức xét tuyển bổ sung (các 

CSĐT chủ động công bố lịch 

tuyển sinh bổ sung trước 30 ngày 

so với ngày xét tuyển) 

CSĐT 

Vụ GDĐH 

Cục CNTT 

Vụ GDTH 

Sau kết thúc 

nhập học đợt 1 

của các CSĐT 
 

6. 

Cập nhật danh sách thí sinh 

trúng tuyển và nhập học theo 

quy định 

CSĐT 

 

Vụ GDĐH 

Cục CNTT 

 

 

Theo quy định của 

quy chế  

7. 
Báo cáo kết quả tuyển sinh 

năm 2022 
CSĐT 

 

Vụ GDĐH 

 

Trước ngày 

31/12/2022 

 


