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HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH TUYỂN SINH

Đà Nẵng, ngày 11.03.2017

NỘI DUNG

1. Giới thiệu một số điểm thay đổi trong tuyển sinh
vào đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo
viên năm 2017

2. Những điểm cần lưu ý trong tuyển sinh ĐH, CĐ
3. Hướng dẫn quy trình sử dụng phần tuyển sinh
đại học, cao đẳng - Demo chương trình

4. Thảo luận

PHẦN I: NHỮNG THAY ĐỔI
Quy chế tuyển sinh
- Tất cả các trường đều phải xây dựng và công khai Đề án

tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường và trên Cổng
thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT trước khi thí sinh đăng ký dự
thi kỳ thi THPT quốc gia
- Các trường có thể tổ chức nhiều đợt tuyển sinh trong năm,
báo cáo Bộ GDĐT kết quả tuyển sinh trước ngày 31 tháng 12
hằng năm
- Dành tối thiểu 25% chỉ tiêu để xét tuyển cho các khối thi
truyền thống (Khối A,A1,B,C,D...) (Quy định này chỉ thực hiện
trong năm 2017)

PHẦN I: NHỮNG THAY ĐỔI
- Việc thêm các tổ hợp môn thi/ bài thi mới để xét tuyển được thực
hiện theo nguyên tắc: Sử dụng kết quả của 3 môn thi/ bài thi, trong
đó có ít nhất một trong hai môn thi độc lập Toán, Ngữ văn để xét
tuyển, không sử dụng nhiều hơn 4 tổ hợp môn thi/ bài thi để xét
tuyển cho một ngành.
- Tùy theo yêu cầu của ngành đào tạo, các trường có thể quy định
bài thi/môn thi chính được nhân hệ số khi xét tuyển.
- Các trường đào tạo sư phạm có thể mở rộng diện xét tuyển
thẳng (ngoài quy định tại khoản 2, 3 Điều 7 của Quy chế này) đối
với các học sinh đã tốt nghiệp trường THPT chuyên của các tỉnh,
thành phố vào các ngành phù hợp với môn học chuyên hoặc môn
đoạt giải nếu đáp ứng điều kiện theo quy định

PHẦN I: NHỮNG THAY ĐỔI
- Đăng ký nguyện vọng
+ Thí sinh sẽ đăng ký nguyện vọng trước khi thi.
+ Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng, số
trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao
xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
- Điều chỉnh nguyện vọng sau khi có kết quả thi THPT quốc gia:
+ Để xét tuyển đợt 1, thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ
đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của sở GDĐT kèm theo
lệ phí ĐKXT. Trong các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh thực hiện
ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định của trường.
+ Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh được điều chỉnh
nguyện vọng ĐKXT trong thời hạn quy định, bằng phương thức trực
tuyến hoặc bằng phiếu (phải đến nộp điểm tiếp nhận).

PHẦN I: NHỮNG THAY ĐỔI
- Xét tuyển

+ Trong đợt 1, đối với các trường, ngành thí sinh được xét tuyển
bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện
vọng đăng ký
+ Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có
thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký
+ Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi/ bài thi theo thang điểm
10 đối với từng môn thi/ bài thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm

tròn đến 0,25, cộng với điểm ưu tiên đối tuợng, khu vực. Nếu có các thí
sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển đối với thí
sinh ĐKXT theo các điều kiện phụ mỗi trường đã thông báo, thí sinh có
nguyện vọng ưu tiên cao hơn

PHẦN I: NHỮNG THAY ĐỔI

- Nhập học:
+ Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn
quy định. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học

được xem như từ chối nhập học và trường được xét tuyển thí sinh
khác bổ sung.
+ Thí sinh xác nhận nhập học bằng cách gửi bản chính Giấy
chứng nhận kết quả thi đến trường bằng thư chuyển phát nhanh
hay nộp bằng phương thức khác do trường quy định.

PHẦN I: NHỮNG THAY ĐỔI
Không giới hạn số đợt xét tuyển bổ sung

+ Các trường thông báo điều kiện xét tuyển bổ sung, điểm nhận hồ
sơ xét tuyển bổ sung không được thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1.
+ Các trường có thể thực hiện xét tuyển bổ sung một lần hay nhiều

lần.
+ Đối tượng thí sinh chưa trúng tuyển hay đã trúng tuyển mà
chưa xác nhận nhập học vào bất cứ trường nào có thể thực hiện

ĐKXT bổ sung trực tuyến hoặc theo phương thức khác do trường quy
định. Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến hoặc theo quy định của
từng trường.

PHẦN II: Những điểm cần lưu ý trong tuyển sinh ĐH, CĐ
Các trường chuẩn bị xét tuyển đợt 1
Chuẩn bị:
Đối tượng: Các trường
Thời gian: Từ ngày 28/2 đến ngày 30/5
Nội dung:
Các trường ĐH, CĐ nhận tài khoản và cập nhật thông tin tuyển
sinh của trường (Đề án) lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT
trước ngày 28/2/2017
Các trường ĐH, CĐ công bố Đề án tuyển sinh 2017 trước ngày
20/3/2017
Các trường ĐH, CĐ tải dữ liệu thí sinh ĐKXT từ Cổng thông tin
tuyển sinh của Bộ GDĐT để tham khảo Từ 10/5 đến 30/5

PHẦN II: Những điểm cần lưu ý trong tuyển sinh ĐH, CĐ

Thí sinh đăng ký nguyện vọng thi và xét tuyển

Đối tượng: Sở GDĐT, Cán bộ máy tính (điểm tiếp nhận)
Thời gian:
+ Từ ngày 01-20/4/2017 thí sinh nộp phiếu đăng kí ĐKDT tại nơi
tiếp nhận phiếu ĐKDT (ĐKDT và ĐKXT)
+ Trước 10/5/2017 các điểm tiếp nhận hoàn thành nhập phiếu
ĐKDT
Nội dung:

- Tiếp nhận Phiếu ĐKDT từ thí sinh
+ Nhắc thí sinh ghi đúng đủ thông tin trên phiếu (mẫu phiếu)

PHẦN II: Những điểm cần lưu ý trong tuyển sinh ĐH, CĐ

+ Nhắc thí sinh chịu trách nhiệm với các nguyện vọng đăng kí
sai theo quy định của Trường (máy không nhập được), bỏ qua
các nguyện vọng đăng kí sai và tiếp tục nhập các nguyện vọng

tiếp theo
- Nhập dữ liệu lên hệ thống:
+ Tài khoản đã được cấp

+ Chịu trách nhiệm các thông tin thống nhất trên hệ thống
CSDL và phiếu ĐKDT của thí sinh

PHẦN II: Những điểm cần lưu ý trong tuyển sinh ĐH, CĐ

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
Đối tượng: Sở GDĐT, thí sinh, trường
Thời gian: Từ 20/5 đến 21/7
Nội dung:
+ Thí sinh gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về sở
GDĐT trước ngày 20/5
+ Sở GDĐT gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
đến các trường ĐH, CĐ Trước ngày 01/6
+ Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học
tại các trường Trước ngày 20/7
+ Các trường báo cáo kết quả xét tuyển thẳng trước 17 giờ 00
ngày 21/7

PHẦN II: Những điểm cần lưu ý trong tuyển sinh ĐH, CĐ

Điều chỉnh nguyện vọng

Đối tượng: Sở GDĐT, thí sinh, cán bộ máy tính (điểm tiếp nhận)
Thời gian: Từ ngày15/7 đến ngày 26/7
Nội dung:

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương
thức trực tuyến từ ngày 15/7 đến 17 giờ 00 ngày 21/7
Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu

điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT từ ngày15/7 đến 17 giờ 00 ngày 23/7

PHẦN II: Những điểm cần lưu ý trong tuyển sinh ĐH, CĐ

Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và

đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều
chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu) trước 17 giờ 00 ngày 25/7
Điểm thu nhận hồ sơ hoàn thành việc cập nhật thông tin về

điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của tất cả thí sinh (sửa sai) vào cơ sở
dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT trước 17 giờ 00
ngày 26/7

PHẦN II: Những điểm cần lưu ý trong tuyển sinh ĐH, CĐ
Xét tuyển đợt 1

Các trường ĐH, CĐ tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy
định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng
thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho
các sở GDĐT để thông báo cho thí sinh trước 17 giờ 00 ngày 15/7
Các trường cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển
sinh của Bộ GDĐT kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng
lực chuyên biệt, kết quả thi các môn năng khiếu (nếu có) trước
ngày 14/7 đối với xét tuyển đợt 1 và trước các đợt xét tuyển bổ sung
do trường quy định

Các trường cập nhật danh sách thí sinh bổ sung diện ưu tiên xét
tuyển trước thời gian xét tuyển (nếu có)

PHẦN II: Những điểm cần lưu ý trong tuyển sinh ĐH, CĐ

Ngưỡng đảm bảo chất lượng
- Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng trước ngày 14/7
- Các trường ĐH, CĐ điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ
xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và trang thông
tin điện tử của trường trước ngày 15/7

PHẦN II: Những điểm cần lưu ý trong tuyển sinh ĐH, CĐ

Tổ chức xét:
Đối tượng: Các trường, Bộ GDĐT

Thời gian: Từ 28/7 đến 17 giờ 00 ngày 30/7
Thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo Quy chế tuyển sinh

PHẦN II: Những điểm cần lưu ý trong tuyển sinh ĐH, CĐ

Bước 1: Các trường xây dựng cơ sở dữ liệu gốc bao gồm tất cả thí sinh

đăng ký xét tuyển vào trường mình sắp xếp theo kết quả thi từ cao xuống thấp
và chỉ giữ lại mỗi thí sinh một nguyện vọng trúng tuyển cao nhất nếu thí sinh
trúng tuyển nhiều nguyện vọng vào các ngành của trường. Phân tích cơ sở dữ
liệu, căn cứ chỉ tiêu từng ngành/nhóm ngành, trường dự kiến điểm chuẩn vào
ngành/nhóm ngành và dự kiến danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường (từ
cơ sở dữ liệu gốc, bao gồm cả thí sinh "ảo"). Các nhóm trường (nếu có) thực
hiện bước này tương tự như một trường lớn.
Bước 2: Các trường/nhóm trường tải toàn bộ danh sách thí sinh dự kiến
trúng tuyển (số báo danh, họ và tên, nguyện vọng trúng tuyển) từ cơ sở dữ
liệu gốc lên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ trước thời hạn qui định.

PHẦN II: Những điểm cần lưu ý trong tuyển sinh ĐH, CĐ

Bước 3: Khi tất cả các trường/nhóm trường đã tải danh sách thí
sinh dự kiến trúng tuyển lên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ, phần
mềm lọc ảo sẽ tự động lọc bỏ những nguyện vọng thấp của thí sinh
trúng tuyển nhiều nguyện vọng vào các trường khác nhau, chỉ giữ lại
mỗi thí sinh 01 nguyện vọng trúng tuyển cao nhất (nếu có)
Bước 4: Các trường tải danh sách thí sinh trúng tuyển sau khi
đã lọc ảo về để cân đối chỉ tiêu.
Bước 5: Căn cứ danh sách thí sinh trúng tuyển sau khi đã lọc ảo
so với chỉ tiêu, các trường điều chỉnh điểm chuẩn, xác định lại danh
sách thí sinh dự kiến trúng tuyển mới từ cơ sở dữ liệu gốc đã xây
dựng ở bước 1.

PHẦN II: Những điểm cần lưu ý trong tuyển sinh ĐH, CĐ

Bước 6: Các trường cập nhật danh sách thí sinh dự kiến trúng
tuyển mới lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ như bước 2
để lọc ảo lần 2 và thực hiện các bước 3,4,5 nêu trên cho lần lọc ảo
thứ 3.
Chú ý: Sau khi lọc ảo lần thứ 3, các trường KHÔNG ĐƯỢC ĐIỀU
CHỈNH DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN, XEM DANH SÁCH
NÀY LÀ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CHÍNH THỨC
VÀO TRƯỜNG
Các trường có thể tham khảo sơ đồ nguyên tắc lọc ảo dưới đây:

NGUYÊN TẮC LỌC ẢO
Xi(j)
i=1-Tổng số thí sinh trong
Trường Yk

danh sách dự kiến trúng
tuyển của trường Yk

j=NV cao nhất trúng tuyển
của thí sinh Xi vào trường Yk

Xi(jmin- jmax)

Các trường tải
danh sách trúng
tuyển dự kiến lên
hệ thống

i=1-Tổng số thí sinh đăng ký xét
Cơ sở dữ
liệu chưa
lọc ảo

tuyển toàn hệ thống

jmin= NV cao nhất trúng tuyển của
thí sinh Xi trong hệ thống

jmax= NV thấp nhất trúng tuyển của
thí sinh Xi trong hệ thống

Lọc ảo

Cơ sở dữ
liệu đã lọc
ảo

Xi(jmin)
i=1-Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển
toàn hệ thống

jmin = NV cao nhất trúng tuyển của thí
sinh Xi trong hệ thống

Trường Yk

Xi
i=1-Tổng số thí sinh
trúng tuyển sau khi
lọc ảo của trường
Yk

Các trường tải
danh sách trúng
tuyển sau khi lọc
ảo từ hệ thống về
trường

PHẦN II: Những điểm cần lưu ý trong tuyển sinh ĐH, CĐ

- Thí sinh nhập học

Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 trước 17 giờ 00 ngày 7/8
(tính theo dấu bưu điện)
Các trường ĐH, CĐ cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập

học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT
trước 17 giờ 00 ngày 12/8
- Xét tuyển bổ sung
Các trường ĐH, CĐ xét tuyển bổ sung (các trường chủ động
công bố lịch tuyển sinh bổ sung) Từ ngày 13/8
- Báo cáo năm: Các trường ĐH, CĐ báo cáo kết quả tuyển
sinh của năm 2017 trước ngày 31/12/2017

CHẾ ĐỘ ƢU TIÊN

Ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng
 Chế

độ ưu tiên được giữ ổn định như quy định
năm 2016, trên cơ sở rà soát, đối chiếu từng địa
phương cụ thể

 Cập

nhật các văn bản mới của Chính phủ quy
định về khu vực khó khăn.

CHẾ ĐỘ ƢU TIÊN

Một số lƣu ý:







Các trường phổ thông thay đổi khu vực ưu tiên;
Minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên;
Vai trò của giáo viên các trường THPT, các điểm tiếp
nhận ĐKDT
Hướng dẫn thí sinh khai báo chế độ ưu tiên cho đúng,
đặc biệt là đối với thí sinh tự do không học 3 năm THPT
liên tục, thí sinh học THPT các năm trước đây.
Điền đúng mã trường THPT, đặc biệt là đối với thí sinh
trong thời gian học THPT tại trường có thay đổi khu vực
ưu tiên.

RÀ SOÁT CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ƢU TIÊN

Rà soát các văn bản liên quan đến khu vực ƣu tiên
 Các văn bản chung;
 Các văn bản riêng cho từng địa phương;
 Các văn bản thay đổi địa giới hành chính.
Rà soát các Danh mục
 Rà soát Danh mục xã KV1, xã đặc biệt khó khăn;
 Rà soát Danh mục Trường THPT;
 Rà soát Danh mục Khu vực ưu tiên;
 Rà soát Danh mục Tỉnh, Huyện;
 Rà soát Danh mục Đơn vị ĐKDT.

Danh mục văn bản

Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và
miền núi:
 Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013
 Quyết định số 68/QĐ-UBDT ngày 19/3/2014
 Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015
của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

Danh mục văn bản

Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang

ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015

Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của
Thủ tướng Chính phủ,
 Quyết định số 2311/QĐ-TTg ngày 18/12/2015
về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Kiên Giang,
 Quyết định số 2312/QĐ-TTg ngày 18/12/2015
về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa;
 Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 01/2/2016 về
việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Bình Thuận,
 Quyết định số 810/QĐ-TTg ngày 13/5/2016 về
việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Trà Vinh;


Danh mục văn bản



Các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào
diện đầu tư của Chƣơng trình 135 năm 2014 và năm 2015

Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ
tướng Chính phủ


Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08/04/2014 của Thủ
tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số
2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013;


Các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào
diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 được
quy định tại Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của
Thủ tướng Chính phủ.


RÀ SOÁT CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ƢU TIÊN

Quy trình rà soát
 Bộ gửi các file Danh mục cho các Sở GDĐT rà soát;
 Các Sở rà soát, nếu có thay đổi thực hiện theo hướng
dẫn trong Phụ lục;
 Chuyển lại để Bộ kiểm tra;
 In ra ký xác nhận gửi về Bộ;
 Bộ chuyển cơ sở dữ liệu ưu tiên lên Hệ thống QLT
THPT quốc gia và Tuyển sinh đại học, cao đẳng;
 Các Sở đăng nhập vào Hệ thống kiểm tra.
 Thời gian hoàn thành: trước 20 tháng 3

PHẦN IV: THẢO LUẬN

Xin cảm ơn

