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   Bắc Ninh, ngày 16  tháng 9 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường 

 

Thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐTS tại phiên họp Hội đồng tuyển sinh 

ngày 15/9/2022. Nhà trường yêu cầu các đơn vị trong toàn trường tiếp tục thể 

hiện tinh thần trách nhiệm vì sự tồn tại và phát triển của nhà trường, tiếp tục 

tăng cường tuyên truyền tuyển sinh các loại hình thông qua việc chia sẻ tin bài 

trên các hội nhóm lành mạnh, cụ thể như sau: 

1. Mục đích 

 Đưa thông tin về công tác tuyển sinh các loại hình của nhà Trường năm 

2022, đặc biệt là tuyển sinh Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và liên kết đào 

tạo Đại học VLVH đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên , học 

viên đã và đang học tại Trường và các đối tượng người học, người quan tâm 

trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh. 

2. Yêu cầu 

 - Công tác tuyên truyền tuyển sinh phải đảm bảo thực chất, hiệu quả phủ 

hết các đối tượng cần tuyên truyền. 

- Mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên  của nhà Trường là một 

tuyên truyền viên tích cực trong công tác tuyển sinh năm 2022. 

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học viên chỉ chia sẻ tin bài từ 

Website, fanpage Facebook của Trường, Zalo của Trường (các bức ảnh đại diện 

chính thống đã được công bố trên mail và từ lãnh đạo các đơn vị). Không chia sẻ 

trực tiếp các văn bản có dấu đỏ của nhà Trường. Không tự soạn thảo tin bài về 

công tác tuyển sinh theo ý hiểu của cá nhân đưa lên mạng xã hội. Thận trọng 

nhận diện  khi like và chia sẻ tin bài: tránh nhầm lẫn, cảnh giác với những trang 

giả mạo đứng tên Trường CĐSP Bắc Ninh. 

3. Nội dung 

3.1. Thời gian tuyên truyền 

Từ 9/2022 đến 12/2022. 

3.2. Phương thức tuyên truyền 

- Thông qua các phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội (Email, 

fanpage Facebook, Zalo, sản phẩm MV đăng tải trên: Zalo, Youtube, trang 

Fanpage của Trường bằng cách chia sẻ đến người thân, bạn bè, hội nhóm,...) 

- Thông qua quảng cáo fanpage Facebook, Zalo Official chính thức của 

Trường (có trả phí) đến các đối tượng quan tâm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Bắc 

Giang, Hà Nội, Lạng Sơn, Gia Lai. 



4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Phòng Đào tạo 

 - Chủ trì và thường trực triển khai các hoạt động tuyên truyền tổ chức công 

tác tuyển sinh. Thường xuyên báo cáo lãnh đạo Trường hằng tháng về tình hình 

công tác tuyển sinh theo kế hoạch. 

 - Chuẩn bị nội dung, thông tin chính thức về tuyển sinh gửi các đơn vị có 

liên quan. 

 - Phụ trách bộ phận thường trực trả lời, tư vấn, giải đáp thắc mắc, hướng 

dẫn làm hồ sơ, thu hồ sơ. 

 - Đôn đốc các đơn vị thực hiện các nội dung được phân công theo kế 

hoạch. 

 - Tiếp nhận phản ánh, đề xuất của các đơn vị, bộ phận tuyển sinh trong quá 

trình thực hiện báo cáo hội đồng tuyển sinh giải quyết để thúc đẩy công tác tuyển 

sinh có hiệu quả. 

- Tính chế độ cho cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia công tác tuyên 

truyền, tư vấn tuyển sinh theo quy định. 

- Tổng hợp kết quả tuyên truyền của các đơn vị, báo cáo lãnh đạo Trường 

theo quy định. 

4.2. Phòng QLKH – VLVH - QHQT 

- Tuyên truyền đến toàn thể giảng viên, học viên trong đơn vị; tích cực chia 

sẻ bài viết, MV trên trang fanpage, Zalo của Trường. 

- Gửi thông tin tuyển sinh đến học viên đang học, đã tốt nghiệp của các lớp 

đại học liên kết thông qua các nhóm Zalo do Phòng quản lí. Tạo nhóm riêng và 

mời các đối tượng quan tâm vào các nhóm này để tư vấn tuyển sinh. 

- Chủ trì lĩnh vực tuyên tuyền tuyển sinh liên kết, liên thông cao đẳng, Đại 

học và đối tượng tham gia, phối hợp quản lí. 

- Thực hiện theo kế hoạch được phân công. 

4.3. Phòng Tổ chức - CT HSSV 

          - Tuyên truyền đến toàn thể CBGV trong đơn vị, đội ngũ cố vấn học tập, 

tích cực chia sẻ bài viết, MV trên trang fanpage, Zalo của Trường. Gửi thông tin 

tuyển sinh đến sinh viên đang học, đã tốt nghiệp của các lớp chính quy qua các 

nhóm Zalo do phòng quản lí. Tạo nhóm riêng và mời các đối tượng quan tâm 

vào các nhóm này để tư vấn tuyển sinh. 

- Thực hiện theo kế hoạch được phân công. 

4.4. Trung tâm NN-BD; Trung tâm Tin học-TVTB 

- Tuyên truyền đến toàn thể CBGV trong đơn vị, tích cực chia sẻ bài viết, 

MV trên trang fanpage, Zalo của Trường. 

- Gửi thông tin tuyển sinh đến học viên đã từng tham gia và đang có nhu 

cầu thi cấp chứng chỉ tại đơn vị. Mời các đối tượng quan tâm vào các nhóm tư 

vấn tuyển sinh do Phòng Đào tạo, Phòng QLKH- VLVH, Trung tâm NN-BD; 

Tin học -TVTB quản lí để tư vấn tuyển sinh. 



- Chủ động, kịp thời đưa các nội dung về tuyển sinh (với các văn bản có 

ghi nơi nhận Website) để học sinh biết và thực hiện. 

- Thực hiện theo kế hoạch được phân công. 

4.5. Các khoa, Cơ sở Mầm non Hoa Phượng 

- Tuyên truyền đến toàn thể CBGV, sinh viên và cố vấn học tập trong khoa. 

Tích cực chia sẻ bài viết, MV trên trang fanpage, Zalo của Trường tới sinh viên 

và cựu sinh viên và các đối tượng khác. 

- Gửi thông tin tuyển sinh đến sinh viên đang học, đã tốt nghiệp của Khoa 

qua các nhóm Zalo do Khoa quản lí. Mời các đối tượng quan tâm vào các nhóm 

tư vấn tuyển sinh do Phòng Đào tạo, Phòng QLKH- VLVH, Trung tâm NN-BD; 

Tin học-TVTB quản lí để tư vấn tuyển sinh. 

4.6. Phòng HC - QT 

- Tuyên truyền đến toàn thể CBGV trong đơn vị và các đối tượng khác. 

- Tích cực chia sẻ bài viết, MV trên trang fanpage, zalo của Trường. 

- Mời các đối tượng quan tâm vào các nhóm tư vấn tuyển sinh do Phòng 

Đào tạo, Phòng QLKH- VLVH, Trung tâm NN-BD; Tin học-TVTB quản lí để tư 

vấn tuyển sinh. 

- Gửi văn bản tuyên truyền đến các địa bàn xã/phường/thị trấn/trường học. 

4.7. Phòng Kế hoạch - Tài vụ:  

Tham mưu lãnh đạo Trường thẩm định dự trù và chuẩn bị kinh phí đầy đủ 

theo quy định.  

Yêu cầu các đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc kế 

hoạch trên. Hàng tuần, CBGVNV, lớp trưởng các lớp gửi báo cáo thống kê 

like,comment, chia sẻ  bài viết (theo mẫu đính kèm) cho lãnh đạo đơn vị. Hàng 

tháng, các đơn vị tập hợp gửi báo cáo bản cứng có chữ kí  của Trưởng đơn vị và 

file mềm về cho đồng chí Linh (linhcuongbn@gmail.com) trước 16h ngày 30 

hàng tháng ./. 
 

Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 

- Website; 

- Lưu VT, ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Hữu Tuyến 

 

 

 



 

 

 

 
 

TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH 

 

TỔNG HỢP VIỆC CHIA SẺ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN TUYỂN SINH  

THÁNG...... NĂM 2022 

Số lượt like, bình luận, chia sẻ bài viết bài đăng trên fanpage Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh  

TT Họ và tên CBGV Đơn vị 

Trên fanpage Trường 

CĐSP Bắc Ninh 

Lượt chia sẻ 

(Facebook, Zalo) 
Số SV, 

HS tư 

vấn 

được Lượt like 
Lượt bình 

luận 

Trên trang  

cá nhân 
Hội nhóm 

1   

  

          

2   
          

3   
          

4   
          

5   
          

Tổng      
      

      Bắc Ninh, ngày   tháng   năm 2022 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI LẬP BIỂU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mẫu 1: Dành cho các đơn vị trong Trường  

Báo cáo kèm theo CV số 547/CĐSP ngày 16/9/2022 



 
 
 
 
 

TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH       
TỔNG HỢP VIỆC CHIA SẺ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN TUYỂN SINH  

THÁNG...... NĂM 2022 

Số lượt like, bình luận, chia sẻ bài viết bài đăng trên fanpage Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh  

TT Lớp GVCN Khoa/Phòng 

Trên fanpage Trường 

CĐSP Bắc Ninh 

Lượt chia sẻ (Facebook, 

Zalo) Số SV, HS 

tư vấn 

được 
Lượt like 

Lượt bình 

luận 

Trên trang 

cá nhân 
Hội nhóm 

1     

  

          

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

Tổng            

        Bắc Ninh, ngày    tháng    năm 2022 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

Mẫu 2: Dành cho SV khoa GDTHMN, phòng QLKH-VLVH-QHQT  

Báo cáo kèm theo CV số 547/CĐSP ngày 16/9/2022 
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