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BÁO CÁO  

Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021 

 

 Năm 2021, Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh xác định và được giao 474 chỉ 

tiêu tuyển mới các hệ, trong đó có: 374 cao đẳng chính quy và cao đẳng liên thông 

chính quy, 100 cao đẳng vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học. Ngoài các 

chỉ tiêu do trường đào tạo, trường còn được UBND Tỉnh cho phép liên kết với các 

trường đại học đào tạo đáp ứng theo nhu cầu người học (550 chỉ tiêu). 

    1. Những chủ trương chỉ đạo 

 Sau khi có văn bản chỉ đạo về công tác tuyển sinh năm 2021 của Bộ Giáo dục  

và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đã có chủ trương chỉ đạo công tác 

tuyển sinh như sau: 

 - Đảng ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề chỉ đạo sâu, xuyên suốt; thường 

xuyên liên tục; đổi mới về nhiệm vụ trọng tâm, tiên quyết là tuyển sinh các hệ, các đối 

tượng. 

 - Xây dựng phương án tuyển sinh riêng của trường theo tinh thần kết hợp cả 

phương thức xét tuyển theo kết quả kì thi THPT và xét tuyển theo kết quả học tập ở 

bậc THPT để tận dụng tối đa nguồn tuyển. 

 - Thành lập Ban tuyển sinh - Bộ phận chuyên trách về tư vấn tuyên truyền 

tuyển sinh. 

- Tập trung các điều kiện cho công tác tuyển sinh (con người, cơ sở vật chất, 

nguồn lực...) 

 - Thực hiện nghiêm túc và vận dụng linh hoạt quy chế tuyển sinh của  Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

 - Hợp tác liên kết chặt chẽ với các đơn vị liên kết, các trường đại học. 

 - Xây dựng đề án tuyển sinh năm 2021 dựa trên quy chế tuyển sinh của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

 - Đẩy mạnh tuyên truyền cho công tác tuyển sinh, phối hợp chặt chẽ với các cơ 

quan truyền thông tỉnh và địa phương. Tuyên truyền các thông tin tuyển sinh trên 

website, fanpage, zalo, facebook trường; website và địa chỉ email các trường phổ 

thông, các sơ sở giáo dục trong toàn tỉnh và các tỉnh lân cận. 

 - Xây dựng MV về Nhà trường, về hoạt động dạy và học của giảng viên và 

HSSV; thiết kế pano tuyển sinh; xây dựng kế hoạch tuyên truyền tuyển sinh đến các 
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trường phổ thông trong toàn tỉnh và một số tỉnh lân cận. 

 - Xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học đúng quy trình, kế hoạch, 

chuẩn bị tốt các điều kiện cho thí sinh nhập học khóa mới. 

2. Quá trình triển khai công tác tuyển sinh 

    Triển khai công tác tuyển sinh 2021, quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy, Nhà 

trường đã thực hiện các công việc sau: 

2.1. Về công tác chỉ đạo, công tác kế hoạch 

- Thành lập Ban tuyển sinh năm 2021 theo công văn số 201/QĐ-CĐSP ngày 

30/7/2021. 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền tuyển sinh đợt tháng 8, 9 năm 2021 số 

439/KH-CĐSP ngày 28/7/2021. 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh năm 2021 công văn 

số158/CĐSP ngày 07/4/2021. 

 - Lập kế hoạch tuyển sinh các hệ đào tạo để triển khai thực hiện; đánh giá kết 

quả tuyển sinh định kỳ theo tuần/tháng/đợt. 

- Họp Hội đồng tuyển sinh phân công nhiệm vụ để chỉ đạo triển khai công tác 

tuyển sinh;  

- Hoàn thiện các văn bản pháp quy của trường về tuyển sinh như: Đề án tuyển 

sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021; Các quy định, thông báo 

về tuyển sinh cao đẳng chính quy, cao đẳng liên thông từ trình độ trung cấp lên trình 

độ cao đẳng, cao đẳng vừa làm vừa học ngành Giáo dục Mầm non; các thông báo về 

tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học các ngành đào tạo. 

- Các quy định và thông báo tuyển sinh các loại hình đào tạo được công bố 

rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng như: gửi Đề án tuyển sinh trình độ 

cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non lên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

đăng Đề án và thông báo tuyển sinh trên website, zalo, facebook, fanpage trường; địa 

chỉ email của các trường phổ thông, tiểu học, mầm non trên địa bàn tỉnh và các tỉnh 

lân cận... 

 - Cập nhật, thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về công tác tuyển sinh cao đẳng năm 2021; các quy định về tuyển thẳng và ưu tiên xét 

tuyển hệ cao đẳng chính quy; các quy định về quy trình xét tuyển, hồ sơ, phương thức 

và đợt xét tuyển, gọi thí sinh nhập học... 

2.2. Công tác thông tin, tuyên truyền 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tư vấn tuyển sinh dưới nhiều hình thức 

khác nhau:  

- Thông tin tuyển sinh các loại hình đào tạo của trường liên tục được cập nhật 

và thông báo rộng rãi, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là 

website, zalo, facebook, fanpage trường, fanpage Đoàn thanh niên; trên các website 
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và địa chỉ email của các cơ sở giáo dục trong và ngoài tỉnh. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền tuyển sinh trong HSSV của trường, coi đó là nguồn 

thông tin hiệu quả đối với việc quảng bá về nhà trường. Thông báo tuyển sinh của 

trường được gửi tới toàn bộ HSSV của trường dưới dạng tờ rơi. Trước mỗi đợt tuyển 

sinh, nhà trường đều thông báo cho HSSV các thông tin cụ thể để qua HSSV, các 

thông tin được lan tỏa đến nhiều đối tượng người học có nhu cầu. 

- Các đơn vị trong toàn trường, các chi đoàn tích cực làm MV về trường, về các 

hoạt động dạy học và phong trào của toàn trường đăng trên facebook, fanpage nhằm 

quảng bá hình ảnh của trường đến các đối tượng người học, góp phần phục vụ công 

tác tuyên truyền tuyển sinh một cách hiệu quả và thiết thực. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tuyển sinh đến các đơn vị, cán bộ giảng viên 

trong trường. Gắn công tác tuyển sinh của trường với yêu cầu nhiệm vụ các khoa, 

phòng và nhiệm vụ của từng cán bộ giảng viên. Mỗi cán bộ giảng viên trở thành một 

tuyên truyền viên về công tác tuyển sinh: chia sẻ bài viết, thông tin tuyển sinh trên 

zalo, facebook cá nhân; trả lời tư vấn tuyển sinh; tuyên truyền chỉ tiêu tuyển sinh các 

ngành đào tạo của trường đến đối tượng người học có nhu cầu. 

- Lập các nhóm zalo Tư vấn tuyển sinh các hệ cao đẳng, đại học liên kết từng 

ngành trong đó kết nối lãnh đạo trường, lãnh đạo đơn vị, ban tuyển sinh và người học 

có nhu cầu để gửi thông báo tuyển sinh, mẫu hồ sơ tuyển sinh, quy trình tuyển sinh và 

tư vấn tuyển sinh. 

- Lập zalo Ban Thường trực tuyển sinh gồm lãnh đạo trường, lãnh đạo các đơn 

vị và ban tuyển sinh để xử lí và trả lời những thắc mắc của người học trong quá trình 

tư vấn. 

- Cử các đoàn đi tư vấn tuyển sinh bao gồm lãnh đạo trường, cán bộ giảng viên 

cốt cán thuộc phòng Đào tạo, các đơn vị có liên quan trực tiếp xuống hầu hết các 

trường THPT trong tỉnh và các trường THPT ngoài tỉnh khu vực lân cận - nơi có điều 

kiện thuận lợi cho thi sinh học tập tại trường để tuyên truyền, tư vấn, treo pano, phát 

tờ rơi tuyển sinh... 

2.3. Tổ chức chuẩn bị các điều kiện và thực hiện tuyển sinh 

 - Xây dựng lịch công tác tuyển sinh tổng thể của cả năm để theo dõi triển khai. 

 - Đối với việc xét tuyển các nguyện vọng hệ cao đẳng chính quy: Trường đã 

chủ động thu nhận dữ liệu từ các nguồn (đăng kí trực tuyến, nộp hồ sơ qua bưu điện, 

nộp hồ sơ trực tiếp tại trường), xét tuyển kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh 

có được kết quả sớm nhất.  

- Đối với các đợt xét tuyển chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, trường tổ 

chức thu hồ sơ, thông báo công khai, xét tuyển theo đúng quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, đảm bảo thuận lợi, công bằng cho thí sinh. 

- Lập nhóm zalo cho các trường hợp nhập học trực tuyến do tình hình dịch bệnh 
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không đến nhập học trực tiếp. Xây dựng quy trình nhập học trực tuyến, yêu cầu thí 

sinh xác nhận nhập học trực tuyến, gửi hồ sơ qua bưu điện hoặc chụp ảnh hồ sơ nhập 

học, chuyển khoản phí nhập học. 

 - Đối với các hệ đào tạo liên kết với các trường đại học: Trường đã chủ động 

hoàn thiện các văn bản quy định cho phép liên kết đào tạo. Làm việc với các trường 

đại học để xây dựng kế hoạch tuyển sinh, ngành tuyển sinh, số lượng tuyển sinh trong 

năm theo từng đợt cụ thể và thực hiện các kì tuyển sinh đúng quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và của các trường, đảm bảo tỉ lệ trúng tuyển cao.   

 

3. Kết quả tuyển sinh năm 2021 

3.1. Cao đẳng Giáo dục mầm non 
 

TT Hệ đào tạo 
Chỉ 

tiêu 

Trúng tuyển Nhập học 
Tổng 

nhập 

học 

Tỷ lệ 

đạt 

KQ thi 

TN 

THPT 

Học 

bạ 

KQ thi 

TN 

THPT 

Học 

bạ 

1 Chính quy 374 99 221 18 182 200 53% 

2 Vừa làm vừa học 
100 

 82  62 62 
76% 

3 Liên thông VLVH  17  14 14 

Tổng 474 99 320 18 258 276 58,2% 
  

 Tổng số thí sinh trúng tuyển nhập học các hệ đào tạo của trường năm 2021 là 

276 tăng 26,1%  so với năm 2020 (204).  
 

3.2. Đại học liên kết (ĐHSP- Đại học Thái Nguyên) 
 

TT Đối tượng Chỉ tiêu Số SV Nhập học Tỉ lệ (%) 

1 GD Mầm non (TC) 

550 

54 

 

2 GD Mầm non (CĐ) 86 

3 GD Tiểu học (TC) 30 

 4 GD Tiểu học (CĐ) 168 

5 SP Tiếng Anh 41 

 Cộng ĐH LK 550 379 68.9%  

 

4. Đánh giá công tác tuyển sinh năm 2021 

      4.1. Ưu điểm  

     - Công tác chuẩn bị các điều kiện cho tuyển sinh được tiến hành tích cực và kịp 

thời: Xây dựng đề án tuyển sinh riêng phù hợp, tận dụng tối đa nguồn tuyển; Thực 

hiện kịp thời có hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin, tư vấn tuyển sinh. 

- Việc phối hợp với các đơn vị liên kết trong và ngoài tỉnh (các phòng Giáo 
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dục, các trường phổ thông, tiểu học, mầm non, các trường đại học, cao đẳng) trong 

công tác tuyển sinh được thực hiện tốt đã tăng cường nguồn tuyển ở nhiều loại hình 

đào tạo như Đại học, Cao đẳng, Liên thông, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ các loại. 

- Việc điều chỉnh chỉ tiêu, ngành tuyển sinh, thông báo thông tin tuyển sinh 

được tiến hành linh hoạt góp phần tuyển tối đa chỉ tiêu đào tạo. 

- Công tác thi tuyển, xét tuyển, lên điểm, duyệt kết quả, gọi thí sinh nhập học 

được tiến hành khẩn trương, đảm bảo quy chế và thời gian quy định. 

- Công tác chỉ đạo tiến hành thường xuyên, kịp thời, linh hoạt giúp cho việc 

tuyển sinh hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. 

- Các đơn vị, khoa phòng và cán bộ giảng viên tích cực hơn trong công tác 

tuyên truyền và tư vấn tuyển sinh cho nhà trường. 

- Kết quả tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy, liên thông, vừa làm vừa học năm 

2021 đạt tỉ lệ cao: 276 thí sinh trúng tuyển nhập học, đạt 58.2%. 

- Tuyển sinh Đại học liên kết duy trì và đạt kết quả tốt: 379 thí sinh trúng tuyển 

nhập học, đạt 68.9% chỉ tiêu. 

Nhìn chung, công tác tuyển sinh năm 2021 của trường đã được triển khai đúng 

kế hoạch, đúng quy chế và đạt kết quả khả quan trong điều kiện hệ thống các trường 

cao đẳng tuyển sinh hết sức khó khăn, tỉ lệ tuyển sinh giảm sút. Nhận thức và việc 

làm cụ thể của viên chức, người lao động, người học trong toàn trường đã có chuyển 

biến tốt hơn. 
 

     4.2 Hạn chế 

 - Tuyển sinh chưa đạt chỉ tiêu xác định. 

- Công tác tuyên truyền có thời điểm chưa phủ hết và tác động nhiều đến các cơ 

sở giáo dục và các đối tượng cần tuyển. 

- Việc tổ chức nhập học trực tuyến do tình hình dịch bệnh phức tạp kéo dài nên 

gặp một số khó khăn trong quá trình sinh viên hoàn thiện các nhiệm vụ của người 

học. 

- Một số giảng viên chưa thực sự quan tâm sâu sát đến công tác tuyên truyền 

tuyển sinh của nhà trường, chưa nắm rõ chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh. 

- Chưa xây dựng được đội ngũ tuyển sinh chuyên nghiệp, còn kiêm nhiệm 

nhiều công việc. 

- Quy trình nhập học trực tuyến cần được hoàn thiện, đảm bảo thuận lợi cho 

người học, công khai, đúng quy định và thuận lợi cho công tác hậu kiểm, hoàn thiện 

hồ sơ. 

- Số lượng sinh viên bỏ học, thôi học rút hồ sơ sau khi đã nhập học chiếm số 

lượng không nhỏ (tính đến hết tháng 12/2021: có 25 sinh viên trong diện xóa tên và 

thôi học rút hồ sơ, chiếm tỉ lệ 9% số thí sinh trúng tuyển nhập học). Nguyên nhân do 

sinh viên còn lưỡng lự trong lựa chọn ngành học hoặc có cơ hội trúng tuyển các 
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trường khác phù hợp hơn... 

- Chưa triển khai các thủ tục để tuyển sinh các ngành ngoài sư phạm theo kết 

luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị công tác tuyển sinh Trường. 

- Còn một số viên chức, người lao động chưa thực sự trách nhiệm với công việc 

cốt lõi của Trường về tuyển sinh trong bối cảnh mới. 

Đánh giá chung: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài và nhiều yếu tố 

ngoại cảnh không thuận lợi tác động, công tác tuyển sinh của trường đã đạt được 

những kết quả nhất định. Số lượng tuyển so với chỉ tiêu đạt khá. Công tác tuyên 

truyền và hoạt động tuyển sinh có nhiều nét mới ngày càng hiệu quả, chuyên nghiệp. 

Đây chính là những tiền đề quan trọng để hoạt động đào tạo ổn định và làm cơ sở lan 

tỏa thúc đẩy công tác tuyển sinh năm 2022./. 

   
Nơi nhận:  
    - Bộ GD ĐT (b/c);  

     - Sở GD-ĐT (b/c); 

     - Các đơn vị; 

     - LĐ trường; 

     - Website trường; 

     - Lưu: VT, ĐT   

 

HIỆU TRƯỞNG 

 
TS. Nguyễn Hữu Tuyến 
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