
KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh năm 2022 

 

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BGDĐT ngày 

01/6/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại 

học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH  ngày 07 tháng 7 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội  về Quy định quy chế tuyển sinh và 

xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ 

chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn từ 

năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ nhu cầu tuyển dụng giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh và khu vực; 

Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ của trường;  

         Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 

2022 như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

I. Mục đích 

- Làm căn cứ xây dựng Đề án tuyển sinh năm 2022. 

- Làm căn cứ để các đơn vị trong Trường chủ động xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh. 

II. Yêu cầu 

Các đơn vị trong trường:  

- Triển khai, phổ biến kế hoạch này đến toàn thể cán bộ giảng viên trong đơn 

vị thực hiện. 

 - Chủ động xây dựng kế hoạch, phương thức tuyên truyền tuyển sinh trong 

đơn vị theo kế hoạch chung của Nhà trường. 

 - Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch. 

 

B. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 

I. Tuyển sinh Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 500 chỉ tiêu 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH 

TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH  

 

Số:       /KH-CĐSPBN 

 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 01 năm 2022 
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         - Cao đẳng chính quy (CQ): 400 chỉ tiêu. 

         - Cao đẳng vừa làm vừa học (VLVH): 100 chỉ tiêu. 

         - Cao đẳng liên thông (CĐLT): 50 chỉ tiêu (chỉ tiêu CĐLT chính quy nằm 

trong 400 chỉ tiêu Cao đẳng CQ; chỉ tiêu CĐLT vừa làm vừa học nằm trong 100 

chỉ tiêu Cao đẳng VLVH). 

 

2. Đối tượng tuyển sinh  

 - Cao đẳng CQ và VLVH: Thí sinh tốt nghiệp THPT (hình thức giáo dục chính 

quy, giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp từ trung cấp, cao đẳng (không phải 

ngành đào tạo giáo viên) trở lên, có hộ khẩu đúng vùng tuyển theo quy định. 

- Cao đẳng liên thông: Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhóm 

ngành đào tạo giáo viên (tốt nghiệp TCSP) và bằng tốt nghiệp THPT; người có 

bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên nhưng chưa có 

bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa 

THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành; người 

có bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên 

(tốt nghiệp CĐSP); 

 

3. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong và ngoài tỉnh.          

4. Phương thức xét tuyển 

4.1. Phương thức xét tuyển Cao đẳng chính quy  

         - Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 bậc THPT(xét Học bạ): 70% chỉ tiêu 

          Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT; Học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc 

điểm trung bình xét TN THPT từ 6.5 trở lên; Điểm trung bình cộng các môn xét tuyển 

tối thiểu là 6,5.   

 - Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (thực hiện theo 

lịch của Bộ GD&ĐT): 30% chỉ tiêu. 

 Điều kiện dự xét: Thí sinh tốt nghiệp THPT; Không có môn thi nào trong tổ 

hợp đăng kí xét tuyển bị điểm liệt theo quy định của Bộ GD-ĐT năm 2021; Đạt 

ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT. 

4.2. Phương thức xét tuyển Cao đẳng VLVH 

 Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 bậc THPT (xét Học bạ) và xét theo kết 

quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 

          Điều kiện xét tuyển: như tuyển sinh cao đẳng chính quy 

4.3. Phương thức xét tuyển Cao đẳng liên thông 

Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ) 
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Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT và tốt nghiệp TCSP hoặc tốt nghiệp 

CĐSP 

Tiêu chí xét tuyển:  Xét theo điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn 

trong tổ hợp môn xét tuyển. 

5. Thời gian tuyển sinh: Tuyển liên tục từ tháng 01/2022 đến hết tháng 12/2022 

 

II. Tuyển sinh các ngành ngoài Sư phạm 

1. Chỉ tiêu, ngành tuyển 

 - Cao đẳng Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm): 50 chỉ tiêu. 

 - Cao đẳng Tiếng Anh: 50 chỉ tiêu. 

2. Đối tượng tuyển sinh  

 Thí sinh tốt nghiệp THPT (hình thức giáo dục chính quy, giáo dục thường 

xuyên). 

3. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong và ngoài tỉnh.          

4. Phương thức xét tuyển  

         Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 bậc THPT (xét Học bạ) 

 Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT; Điểm các môn trung bình năm lớp 12 

đạt từ 5,0 trở lên    

5. Thời gian tuyển sinh: Tuyển liên tục từ tháng 04/2022 đến hết tháng 12/2022 

          

III. Tổ chức tuyển sinh (Kế hoạch cụ thể) 

Tháng, năm Công việc cụ thể Đơn vị thực hiện 

Từ 01/2022 

đến 02/2022 

- Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm 2022 

- Xây dựng Đề án tuyển sinh năm 2022 

- Tuyên truyền dự kiến tuyển sinh của trường năm 

2022 

 

- Làm hồ sơ mở mã ngành ngoài sư phạm (CNTT, 

Tiếng Anh) 

- P.Đào tạo 

- P.Đào tạo 

- Tổ thường trực tư 

vấn tuyên truyền 

tuyển sinh 

- P.Đào tạo,  

các khoa có liên 

quan 

3/2022 

- Làm hồ sơ mở mã ngành ngoài sư phạm (CNTT, 

Tiếng Anh) 

 

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền tuyển sinh tổng 

thể. Tập trung tuyên truyền trên các trang mạng xã 

- P.Đào tạo,  

các khoa có liên 

quan 

- P.Đào tạo, các 

đơn vị trong 
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hội của Nhà trường về cơ sở vật chất; điều kiện 

giảng dạy ngành GDMN 

 - Nhận hồ sơ tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm 

non các hệ: CĐCQ, CĐLT,CĐVLVH. 

trường 

 

- P.Đào tạo 

4/2022 

- Hoàn thiện mở mã ngành ngoài sư phạm (CNTT, 

Tiếng Anh). Thông báo tuyển sinh 

 

- Tuyên truyền tuyển sinh các ngành hệ bằng hình 

thức: phát tờ rơi, treo pano thông báo đến các 

trường THPT trong và ngoài tỉnh. 

- Nhận hồ sơ tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non 

các hệ: CĐCQ, CĐLT,CĐVLVH. 

- Nhận hồ sơ tuyển sinh ngành cao đẳng CNTT và 

Tiếng Anh. 

- P.Đào tạo,  

các khoa có liên 

quan 

- Các đơn vị trong 

trường 

 

- P.Đào tạo 

 

- P.Đào tạo 

5/2022 

- Tiếp tục tuyên truyền tuyển sinh bằng hình thức 

thông báo trên hệ thống thông tin đại chúng ( TV, 

đài phát thanh...), trên các trang mạng xã hội của 

Nhà trường. 

- Tuyên truyền tuyển sinh Đại học liên kết ĐT 

K39 

 

- Nhận hồ sơ tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non 

các hệ: CĐCQ, CĐLT,CĐVLVH. 

- Nhận hồ sơ tuyển sinh ngành cao đẳng CNTT và 

Tiếng Anh 

- Xét trúng tuyển CĐMN đợt tháng 5 (đợt 1) 

- Các đơn vị trong 

trường 

 

 

- P.QLKH, Các 

khoa có SV K39, 

CVHT 

- P.Đào tạo 

 

- P.Đào tạo 

 

- HĐTS, P.Đào tạo 

6/2022 

- Lồng ghép tuyên truyền tuyển sinh trong thời 

gian phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên K39. 

 

- Nhận hồ sơ tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non 

các hệ: CĐCQ, CĐLT,CĐVLVH. 

- Nhận hồ sơ tuyển sinh ngành cao đẳng CNTT và 

Tiếng Anh 

- Xét trúng tuyển CĐMN đợt tháng 6 (đợt 2) 

- K. GDTH MN, 

P.QLKH, CVHT, 

P.ĐT 

- P.Đào tạo 

 

- P.Đào tạo 

 

- HĐTS, P.Đào tạo 

7/2022 
- Tuyên truyền tuyển sinh các hệ của Nhà trường 

qua các kênh: fanpage, zalo, youtube,  

- Các đơn vị trong 

trường 
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- Nhận hồ sơ tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non 

các hệ: CĐCQ, CĐLT,CĐVLVH. 

- Nhận hồ sơ tuyển sinh ngành cao đẳng CNTT và 

Tiếng Anh 

- Xét trúng tuyển CĐMN đợt tháng 7 (đợt 3) 

- P.Đào tạo 

 

- P.Đào tạo 

 

- HĐTS, P.Đào tạo 

8/2022 

- Nhận hồ sơ tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non 

các hệ: CĐCQ, CĐLT,CĐVLVH. 

- Nhận hồ sơ tuyển sinh ngành cao đẳng CNTT và 

Tiếng Anh 

- Tuyên truyền tuyển sinh trên trang fapage, zalo, 

youtube, chạy quảng cáo các thông tin tuyển sinh 

chính thống của nhà trường. 

- Xét trúng tuyển CĐMN đợt tháng 8 (đợt 4) 

- P.Đào tạo 

 

- P.Đào tạo 

 

- Các đơn vị trong 

trường 

 

- HĐTS, P.Đào tạo 

9/2022 

- Nhận hồ sơ tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non 

các hệ: CĐCQ, CĐLT,CĐVLVH. 

- Nhận hồ sơ tuyển sinh ngành cao đẳng CNTT và 

Tiếng Anh 

- Đẩy mạnh tuyên truyền tuyển sinh trên trang 

fapage,zalo,youtube, chạy quảng cáo các thông tin 

tuyển sinh chính thống của nhà trường. 

- Xét trúng tuyển CĐMN đợt tháng 9 (đợt 5) 

- P.Đào tạo 

 

 

 

- Các đơn vị trong 

trường 

 

- HĐTS, P.Đào tạo 

10/2022 

- Nhận hồ sơ tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non 

các hệ: CĐCQ, CĐLT,CĐVLVH. 

- Nhận hồ sơ tuyển sinh ngành cao đẳng CNTT và 

Tiếng Anh 

- Tiếp tục tuyên truyền tuyển sinh trên trang 

fapage,zalo,youtube, chạy quảng cáo các thông tin 

tuyển sinh chính thống của nhà trường. 

- Xét trúng tuyển CĐMN đợt tháng 10 (đợt 6) 

- P.Đào tạo 

 

- P.Đào tạo 

 

- Các đơn vị trong 

trường 

 

- HĐTS, P.Đào tạo 

11/2022 

- Nhận hồ sơ tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non 

các hệ: CĐCQ, CĐLT,CĐVLVH. 

- Nhận hồ sơ tuyển sinh ngành cao đẳng CNTT và 

Tiếng Anh 

- Lồng ghép tuyên truyền tuyển sinh vào các buổi 

tọa đàm, thi NVSP khoa, trường.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền tuyển sinh trên trang 

- P.Đào tạo 

 

- P.Đào tạo 

 

- Khoa GDTHMN, 

GVCN/CVHT 

- Các đơn vị trong 
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fanpage,zalo,youtube, chạy quảng cáo các thông 

tin tuyển sinh  chính thống của nhà trường. 

- Xét trúng tuyển CĐMN đợt tháng 11 (đợt 7) 

trường 

 

- HĐTS, P.Đào tạo 

12/2022 

- Xét trúng tuyển CĐMN đợt tháng 12 (đợt 8) 

- Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022, báo cáo 

Bộ 

- HĐTS, P.Đào tạo 

- P.Đào tạo 

 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Đào tạo 

 - Là đơn vị chủ trì tổ chức hoạt động tư vấn tuyển sinh; Tích cực, chủ động 

triển khai các hình thức tư vấn tuyển sinh trong cả năm học, đặc biệt là trong tháng 

8 và tháng 9. 

- Tham mưu thành lập Hội đồng tuyển sinh (HĐTS), các ban giúp việc cho 

HĐTS. 

 - Chủ trì làm hồ sơ mở hai mã ngành ngoài sư phạm (CNTT và Tiếng Anh). 

 - Xây dựng Đề án tuyển sinh năm 2022. 

 - Đề xuất kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao và thanh quyết toán 

theo quy định. 

 - Tổ chức nhận hồ sơ và xét duyệt hồ sơ, nhập học các hệ: CĐMN chính 

quy, VLVH, liên thông và các ngành ngoài sư phạm. 

 - Thiết kế, in ấn tài liệu hồ sơ phục vụ công tác tuyển sinh 

- Phân công cán bộ thường trực tư vấn trực tiếp trên Website, facebook và 

các trang mạng xã hội khác mà người học tham gia nhiều để tuyển sinh trực tiếp. 

- Tích cực vận động CBGV thường xuyên tuyên truyền, chia sẻ thông tin 

tuyển sinh của Nhà trường trên trang cá nhân của mình. 

- Phối hợp với phòng KH-TV thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ  

sinh hoạt phí cho sinh viên ngành sư phạm chính quy K42 theo NĐ 116 của Chính 

Phủ. 
 

2. Phòng Tổ chức - CT HSSV 

- Tập trung tuyên truyền tuyển sinh các ngành nghề đến cựu sinh viên tốt 

nghiệp ra trường. 

- Chỉ đạo CBGV trong đơn vị thường xuyên tuyên truyền, chia sẻ thông tin 

tuyển sinh của Nhà trường trên trang cá nhân. 
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3. Phòng QLKH-VLVH-QHQT 

 - Xây dựng kịch bản tuyên truyền tuyển sinh về các loại hình của Nhà trường 

đến sinh viên các lớp đại học liên kết đã và đang học tại trường. 

 - Chỉ đạo CBGV trong đơn vị thường xuyên tuyên truyền, chia sẻ thông tin 

tuyển sinh của Nhà trường trên trang cá nhân. 
 

4. Phòng Kế hoạch - Tài vụ 

-  Là đơn vị chủ trì, phụ trách theo dõi các khoản thu từ tuyển sinh. 

- Lập dự toán thu, chi cho các hoạt động: Tổ chức xét tuyển, nhập học, tuyên 

truyền tuyển sinh phù hợp với quy chế thu chi nội bộ của Trường. 

- Chỉ đạo CBGV trong đơn vị thường xuyên tuyên truyền, chia sẻ thông tin 

tuyển sinh của Nhà trường trên trang cá nhân. 

- Phối hợp với phòng Đào tạo thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ  

sinh hoạt phí cho sinh viên ngành sư phạm chính quy K42 theo NĐ 116 của Chính 

Phủ. 
 

5. Trung tâm Tin học - Thư viện thiết bị 

- Xây dựng kịch bản tuyển sinh, thiết kế các tài liệu, MV giới thiệu về các 

đợt thi, cấp phát chứng chỉ của nhà trường đăng tải trên website, fanpage, zalo và 

các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Quản lí, đăng tải các thông tin tuyển sinh chính thống của Nhà trường trên 

trang website nhà trường. 

- Chỉ đạo CBGV trong đơn vị thường xuyên tuyên truyền, chia sẻ thông tin 

tuyển sinh của Nhà trường trên trang cá nhân, hội nhóm của mình. 
 

6. Các Khoa 

- Xây dựng kịch bản tuyển sinh của đơn vị, thiết kế các tài liệu, MV giới 

thiệu về khoa, về ngành nghề, các tấm gương thầy cô tiêu biểu đăng tải trên 

website, fanpage, zalo và các phương tiện thông tin đại chúng. 

          - Lập nhóm Zalo, Facebook để chia sẻ thông tin, tài liệu và tư vấn cho các 

đối tượng quan tâm cần tư vấn tuyển sinh; Thông qua điện thoại, Email, sinh viên 

và cựu sinh viên của trường. 

- Tích cực vận động giảng viên, sinh viên chia sẻ và like thông tin trên trang 

fanpage, zalo nhà trường.  

- Thường xuyên chia sẻ thông tin tuyển sinh của nhà trường trên trang cá 

nhân, hội nhóm của mình. 
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7. Các đơn vị khác 

- Tăng cường tuyên truyền tuyển sinh về các loại hình đào tạo của Nhà 

trường năm 2022. 

- Chỉ đạo CBGV trong đơn vị tích cực chia sẻ thông tin tuyển sinh của Nhà 

trường trên các trang cá nhân, hội nhóm. 

 Yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu tổ chức, nghiêm túc thực hiện đúng 

theo kế hoạch trên./. 

 

Nơi nhận:                      
     - Các PHT (c/đ); 

      - Các đơn vị (t/h); 

      - Website trường; 

      - Lưu: VT, ĐT. 

 

CHỦ TỊCH HĐTS - HIỆU TRƯỞNG 

 
 

TS. Nguyễn Hữu Tuyến 
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