BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 849 /ĐHH-ĐTCTSV

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022 CỦA ĐẠI HỌC HUẾ
Đơn vị
chủ trì
I. TUYÊN TRUYỀN VÀ QUẢNG BÁ TUYỂN SINH
STT

1

Nội dung

Đơn vị
tham gia

Thời gian
thực hiện

Tổ chức và triển khai công tác
Các trường đại học
tuyên truyền, tư vấn quảng bá tuyển
thành viên; trường, các
sinh (Theo Kế hoạch số 197/KH- Ban ĐTCTSV
khoa thuộc Đại học 01-12/2022
ĐHH ngày 24/02/2021 của Giám
Huế; phân hiệu Đại
đốc Đại học Huế).
học Huế tại Quảng Trị

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1

2

3

4
5
6

7

Thành lập Hội đồng tuyển sinh đại
học (HĐTSĐH) hệ chính quy năm
2022; Thành lập Ban Thư ký
HĐTSĐH (Ban Thư ký).

Ban TCCB

Ban ĐTCTSV

Ngày
26/4/2022

Các trường đại học
thành viên; trường, các
Rà soát đề án tuyển sinh theo quy chế
Trước ngày
Ban ĐTCTSV
khoa thuộc Đại học
mới ban hành.
23/6/2022
Huế; phân hiệu Đại
học Huế tại Quảng Trị
Các trường đại học
thành viên; trường,
Công bố đề án tuyển sinh trên Cổng
các khoa thuộc Đại
Trước ngày
thông tin tuyển sinh của Đại học Huế Ban ĐTCTSV
học Huế; phân hiệu
23/6/2022
và các đơn vị.
Đại học Huế tại
Quảng Trị
Trước ngày
Tập huấn Quy chế tuyển sinh.
Đại học Huế Vụ GDĐH; Cục CNTT
06/7/2022
Tổ chức chạy thử, tập huấn phần
Đại học Huế Vụ GDĐH; Cục CNTT
mềm hệ thống thông tin tuyển sinh.
Cập nhật thông tin tuyển sinh của Đại
học Huế vào Hệ thống (trang Nghiệp Ban ĐTCTSV
Ban Thư ký
vụ).
- Cập nhật kết quả sơ tuyển, chứng
chỉ ngoại ngữ (nếu có), kết quả thi các
môn năng khiếu.
Ban ĐTCTSV
Ban Thư ký
- Cập nhật danh sách thí sinh trúng
tuyến theo các phương thức xét tuyển
sớm lên Hệ thống.

Trước ngày
06/7/2022
Trước ngày
15/7/2022
Trước
17 giờ 00
ngày
21/7/2022

2
STT

Nội dung

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị
tham gia

Thời gian
thực hiện

8

Thực hiện chạy thử công tác lọc ảo
nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Vụ GDĐH,
Cục CNTT

Ban Thư ký

Trước ngày
30/8/2022

III. TỔ CHỨC THI VÀ XÉT TUYỂN CÁC NGÀNH NĂNG KHIẾU
1

2

3

4

5

6
7

Các trường
Theo lịch
Tổ chức thi đánh giá năng lực các đại học: Khoa
Ban ĐTCTSV
của các đơn
môn năng khiếu.
học, Sư phạm,
vị
Nghệ thuật
Thông báo về việc đăng ký xét tuyển
Các trường đại học: Sư
Ngày
(ĐKXT) theo phương thức xét học bạ
phạm, Khoa học, Nghệ
Ban ĐTCTSV
18/5/2022
kết hợp với thi tuyển năng khiếu (đợt
thuật và Khoa Giáo
1).
dục thể chất
Từ ngày
Nhận hồ sơ ĐKXT theo phương thức
19/5 đến
xét học bạ kết hợp với thi tuyển năng Ban ĐTCTSV
Ban Thư ký
ngày
khiếu (đợt 1).
17/7/2022
Thông báo về việc đăng ký dự thi
Khoa Giáo dục
Ngày
(ĐKDT) môn năng khiếu ngành Giáo Ban ĐTCTSV
thể chất
27/5/2022
dục thể chất năm 2022.
Từ ngày
Nhận hồ sơ ĐKDT môn năng khiếu
30/5 đến
Ban ĐTCTSV
Ban Thư ký
ngành Giáo dục thể chất năm 2022.
ngày
30/6/2022
Thành lập Ban tuyển sinh môn năng
Khoa Giáo dục
Trước
Ban TCCB
khiếu khối T.
thể chất
09/7/2022
Khoa Giáo
Ngày
Tổ chức thi môn năng khiếu khối T.
Ban ĐTCTSV
dục thể chất
11/7/2022

8

- Công bố kết quả thi môn năng khiếu
khối T.
Ban ĐTCTSV
- Phát Giấy chứng nhận kết quả thi
môn năng khiếu khối T.

Ban Thư ký

Trước ngày
15/7/2022

9

Thông báo kết quả xét tuyển theo
phương thức dựa vào điểm học bạ kết
hợp với thi tuyển năng khiếu (đợt 1).

Ban ĐTCTSV

Trước
17h00 ngày
20/7/2022

Ban Thư ký

Dự kiến sau
ngày
18/9/2022

Ban Thư ký

Dự kiến sau
ngày
18/9/2022

HĐTSĐH

Thông báo về việc ĐKXT theo
10 phương thức xét học bạ kết hợp với Ban ĐTCTSV
thi tuyển năng khiếu (đợt bổ sung).
Tổ chức xét tuyển và công bố kết quả.
(Dự kiến thực hiện trong 20 ngày kể
11
Ban ĐTCTSV
từ ngày ban hành thông báo cho
mỗi đợt xét tuyển bổ sung).

3
Đơn vị
Đơn vị
Thời gian
chủ trì
tham gia
thực hiện
IV. XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP THPT (HỌC
BẠ) VÀ THEO PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH RIÊNG
STT

Nội dung

1

Thông báo về việc ĐKXT đại học
Các trường đại học
(ĐH) hệ chính quy đợt 1 theo phương
thành viên; trường, các
thức xét kết quả học tập ở cấp THPT Ban ĐTCTSV
khoa thuộc Đại học
(học bạ) và theo phương thức tuyển
Huế; phân hiệu Đại
sinh riêng.
học Huế tại Quảng Trị

Ngày
21/4/2022

2

- Thí sinh ĐKXT ĐH hệ chính quy
đợt 1 theo phương thức xét học bạ
trên hệ thống tuyển sinh của Đại học
Ban ĐTCTSV
Huế.
- Nhận hồ sơ ĐKXT theo phương
thức tuyển sinh riêng.

Ban Thư ký

Từ ngày
22/4 đến
ngày
25/6/2022

Các trường đại học
thành viên; trường, các
khoa thuộc Đại học
Huế; phân hiệu Đại
học Huế tại Quảng Trị

Từ ngày
26/6 đến
ngày
28/6/2022

Ban ĐTCTSV

Dự kiến
ngày
29/6/2022

Ban Thư ký

Dự kiến sau
ngày
18/9/2022

Ban Thư ký

Dự kiến sau
ngày
18/9/2022

3

Tổ chức chạy lọc ảo, xét tuyển

Ban Thư ký

4

- Họp HĐTSĐH xét phương thức xét
học bạ (đợt 1) và theo theo phương
thức tuyển sinh riêng.
- Thông báo kết quả sơ tuyển đến thí
sinh.

5

Thông báo về việc ĐKXT ĐH hệ
chính quy đợt 2 theo phương thức xét
Ban ĐTCTSV
kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ)
và theo phương thức tuyển sinh riêng.

6

Tổ chức xét tuyển và công bố kết quả
(Dự kiến thực hiện trong 20 ngày kể
Ban ĐTCTSV
từ ngày ban hành thông báo cho
mỗi đợt xét tuyển bổ sung).

HĐTSĐH

V. XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

1

Các trường đại học
Thông báo về việc xét tuyển thẳng và
thành viên; trường, các
Trước ngày
ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển Ban ĐTCTSV
khoa thuộc Đại học
30/6/2022
sinh hiện hành.
Huế; phân hiệu Đại
học Huế tại Quảng Trị

2

Nhận hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên
xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh Ban ĐTCTSV
hiện hành.

Ban Thư ký

Trước ngày
15/7/2022

4
STT

3

Nội dung

Đơn vị
chủ trì

- Hoàn thành công tác xét tuyển thẳng
và thông báo kết quả cho thí sinh.
Ban ĐTCTSV
- Cập nhật danh sách thí sinh trúng
tuyển xét tuyển thẳng lên Hệ thống.

Đơn vị
tham gia
Các trường đại học
thành viên; trường,
các khoa thuộc Đại
học Huế; phân hiệu
Đại học Huế tại
Quảng Trị;
Ban Thư ký

Thời gian
thực hiện
Trước
17 giờ 00
ngày
21/7/2022

Từ ngày
22/7 đến
Thí sinh xét tuyển thẳng xác nhận
4
Thí sinh
Ban Thư ký
17 giờ 00
nhập học trên Hệ thống.
ngày
20/8/2022
Xét tuyển hồ sơ đăng ký ưu tiên xét
Theo hướng
5 tuyển theo Quy chế và công bố kết Ban ĐTCTSV
Ban Thư ký
dẫn của Bộ
quả.
GDĐT
VI. XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT
Các trường đại học
thành viên; trường, các
Thông báo tuyển sinh đại học hệ
Trước ngày
1
Ban ĐTCTSV
khoa thuộc Đại học
chính quy (Đợt 1).
05/7/2022
Huế; phân hiệu Đại
học Huế tại Quảng Trị
2

Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo
chất lượng đầu vào khối ngành đào
tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có
cấp chứng chỉ hành nghề.

Bộ GDĐT

Ban Thư ký

Trước ngày
30/7/2022

3

Họp HĐTSĐH để xác định ngưỡng
đảm bảo chất lượng đầu vào cho các
ngành đào tạo của Đại học Huế.

HĐTSĐH

Ban Thư ký

Trước ngày
30/7/2022

4

Điều chỉnh, công bố mức điểm nhận
hồ sơ xét tuyển trên Hệ thống và trang Ban ĐTCTSV
Thông tin tuyển sinh Đại học Huế.

Ban Thư ký

Trước
17 giờ 00
ngày
02/8/2022

5

6

Các trường đại học
- Tải dữ liệu, thông tin xét tuyển;
thành viên; trường, các
điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả
Ban ĐTCTSV
khoa thuộc Đại học
học tập cấp THPT trên hệ thống.
Huế; phân hiệu Đại
- Tổ chức xét tuyển.
học Huế tại Quảng Trị
Các trường đại học
Xử lý nguyện vọng trên Hệ thống để
thành viên; trường, các
xác định nguyện vọng cao nhất trong Vụ GDĐH,
khoa thuộc Đại học
số các nguyện vọng mà thí sinh đủ Cục CNTT
Huế; phân hiệu Đại
điểu kiện trúng tuyển.
học Huế tại Quảng Trị;
Ban thư ký

Từ 01/9 đến
17 giờ 00
ngày
15/9/2022
Từ 01/9 đến
17 giờ 00
ngày
15/9/2022

5
STT

Nội dung

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị
tham gia

7

Họp HĐTSĐH về mức điểm trúng
tuyển (đợt 1).

HĐTSĐH

Ban Thư ký

Ban Thư ký

Các trường đại học
thành viên; trường, các
khoa thuộc Đại học
Huế; phân hiệu Đại
học Huế tại Quảng Trị

Trước
17 giờ 00
ngày
17/9/2022

Ban Thư ký

Trước
17 giờ 00
ngày
30/9/2022

Ban Thư ký

Từ
01/10/2022

8

Thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.

9

Xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1
trên Hệ thống.

10

Thông báo tuyển sinh đại học hệ
Ban ĐTCTSV
chính quy (Đợt bổ sung).

Tổ chức xét tuyển, cập nhật danh sách
thí sinh trúng tuyển và nhập học các
đợt bổ sung theo Quy định.
11
(Dự kiến thực hiện trong 20 ngày từ
ngày ban hành thông báo cho mỗi đợt
xét tuyển bổ sung)

Thí sinh

Ban Thư ký

Thời gian
thực hiện
Trước
17 giờ 00
ngày
17/9/2022

Các trường đại học
thành viên; trường, các Từ tháng 10
khoa thuộc Đại học
đến tháng
Huế; phân hiệu Đại
12/2022
học Huế tại Quảng Trị

VII. ĐÓN TIẾP SINH VIÊN NHẬP HỌC

1

Các trường đại
học thành
viên; trường,
Đón tiếp sinh viên năm thứ 1 nhập các khoa thuộc
học (đợt 1).
Đại học Huế;
phân hiệu Đại
học Huế tại
Quảng Trị

2

Các trường đại học
thành viên; trường, các Dự kiến
Tập huấn công tác hậu kiểm tại các
Ban ĐTCTSV
khoa thuộc Đại học
trước ngày
đơn vị
Huế; phân hiệu Đại 01/10/2022
học Huế tại Quảng Trị

3

Các trường đại
học thành
viên; trường,
Đón tiếp sinh viên năm thứ 1 nhập các khoa thuộc
học (các đợt bổ sung).
Đại học Huế;
phân hiệu Đại
học Huế tại
Quảng Trị

Ban ĐTCTSV

Ban ĐTCTSV

Dự kiến bắt
đầu từ ngày
01/10/2022
(theo lịch
của các đơn
vị)

Theo lịch
của các đơn
vị

6
Đơn vị
chủ trì
VIII. TỔNG KẾT TUYỂN SINH VÀ BÁO CÁO

Đơn vị
tham gia

Thời gian
thực hiện

Ban ĐTCTSV,
Ban KHTC&CSVC
Văn phòng

Trước ngày
31/12/2022

STT

Nội dung

1

Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh
năm 2022.

2

Các trường đại học
thành viên; trường, các
Báo cáo Bộ GDĐT kết quả tuyển sinh
Trước ngày
Ban ĐTCTSV khoa thuộc Đại học
năm 2022.
31/12/2022
Huế; phân hiệu Đại
học Huế tại Quảng Trị

Nơi nhận:
- Chủ tịch Hội đồng ĐHH;
- Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2022;
- Các trường đại học thành viên;
- Trường Du lịch, các Khoa thuộc Đại học Huế;
- Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị;
- Văn phòng và các Ban chức năng;
- Cổng thông tin điện tử ĐHH;
- Lưu: VT, ĐTCTSV. LTMH.

HĐTSĐH

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Xuân Dung

