
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 
TRƯỜNG CĐ KT-KT TÔ HIỆU HƯNG YÊN 

Địa chỉ:  
Cơ sở 1: Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên 
Cơ sở 2: Số 56 Đường Hải Thượng Lãn Ông,  
               P.Hiến Nam, TP.Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên 
ĐT: 02216.284.526 hoặc 02216.251.026     
Email: est.tohieu@gmail.com  Website: www.cdtohieu.edu.vn  

 
 

 

 

 

QUY TRÌNH TUYỂN SINH 
Đơn vị phụ trách: Trung tâm TS&HT với các DN 

Mã hóa 

Ban hành lần: 

Hiệu lực từ ngày: 

QT18 

01 

09/12/2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NGƯỜI SOẠN THẢO 
TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

PHỤ TRÁCH 
HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

 
 

Đỗ Thị Thanh Huyền  

 
 

 
 
 
 

Vũ Đức Thỏa  

 
 

 
 
 

 
Ths.Trần Thanh Liêm 

 

 

mailto:est.tohieu@gmail.com


2 

 

1. Mục đích và phạm vi áp dụng 
a. Mục đích: 

Quy trình này được thiết lập để lên kế hoạch cũng như xây dựng chiến lược tuyển 
sinh cho công tác tuyển sinh hàng năm của nhà trường. 
b. Phạm vi áp dụng  

Quy trình này áp dụng cho Trung tâm tuyển sinh và hợp tác với các doanh nghiệp 
và các bộ phận liên quan đến công tác tuyển sinh của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 
Tô Hiệu Hưng Yên 
2. Định nghĩa và từ viết tắt 
a. Định nghĩa: 
b. Từ viết tắt: 

Viết tắt Cụm từ viết tắt 

 TTTS&HTDN Trung tâm tuyển sinh và Hợp tác với các doanh nghiệp 

GDTX Giáo dục thường xuyên 

TS Tuyển sinh 

THPT Trung học Phổ thông 

HSSV Học sinh sinh viên 

QT Quy trình 

BM Biểu mẫu 

 

3. Lưu đồ (Xem trang 3)   

4. Đặc tả (Xem trang 4 -5) 

5. Các biểu mẫu/ hướng dẫn kèm theo (Xem trang 6)  
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ĐẶC TẢ QT18: QUY TRÌNH TUYỂN SINH 
Đơn vị phụ trách: Trung tâm tuyển sinh và hợp tác với các doanh nghiệp 

Nhận 
vào 

Từ ai 
Làm gì 

(thời gian, địa điểm) 
Người 

thực hiện 
Kết quả/ 
sản phẩm 

Chuyến đến 
đâu / cho ai 

Ghi chú 
(Yêu cầu/giải thích/ phương 

tiện/biểu mẫu/ … 

Báo cáo 
công tác 
TS năm 

học 
trước 

TTTS&
HTDN 

 

1.Họp đánh giá, rà soát công tác TS năm 
học trước; thống nhất chỉ tiêu, ngành tuyển 
và phương án TS năm học mới 

(Tháng 12 hàng năm) 

Ban giám hiệu 
Trưởng các 

đơn vị 

Báo cáo 
tổng kết TS 

Các đơn vị 
trong trường 

 

Báo cáo công tác TS năm học 
trước 

  2.Lập Quyết định thành lập hội đồng TS, 
ban thư ký, ban tuyên truyền TS và các ban 
liên quan 

(Tháng 01 hàng năm) 

TTTS&HTDN Báo cáo TS 
năm học 

Ban giám 
hiệu 

Các đơn vị 

Quyết định thành lập hội 
đồng TS, ban thư ký, ban 
tuyên truyền TS và các ban 
liên quan 

  3. Ra thông báo TS TTTS&HTDN Thông báo TS 

  4. Lập kế hoạch tổ chức  TS 
(Tháng 01 hàng năm) 

TTTS&HTDN Kế hoạch tổ chức TS 

  5. Tuyên truyền TS tại các trường THPT, 
Trung tâm GDTX, các cơ quan, doanh 
nghiệp trong và ngoài tỉnh, đài, báo, 
fanpage, website.. 

(Liên tục trong năm theo kế hoạch) 

Các bộ phận/cá 
nhân được 
phân công 

 

  6. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ TS 
(Theo từng đợt TS). 

Các bộ phận/cá 
nhân được 
phân công 
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  7. Xây dựng phương án điểm trúng tuyển  
(Theo từng đợt TS) 

Hội đồng TS Phương án điểm trúng tuyển 

  8. Tổ chức xét tuyển và thông qua biên bản 
xét tuyển 

(Theo từng đợt TS) 

Hội đồng TS Biên bản xét tuyển 

  9. Ra Quyết định và danh sách trúng tuyển Hội đồng TS Quyết định và danh sách 
trúng tuyển 

  10. In và gửi giấy báo cho thí sinh trúng 
tuyển 

Cán bộ phụ 
trách công tác 

TS 

Giấy báo trúng tuyển 

  11. Hậu kiểm TS 
(01 tháng sau khi kết thúc đợt TS) 

Hội đồng TS  

  12. Xử lý kết quả hậu kiểm (nếu có sai sót 
điều chỉnh) và thông báo kết quả hậu kiểm 

(Ngay sau khi có kết quả hậu kiểm TS) 

Hội đồng TS Biên bản kết quả hậu kiểm 
TS 

  13. Họp đánh giá, tổng kết công tác TS 
hằng năm 

(Tháng 12 hàng năm) 

Hội đồng TS Biên bản họp  

  14. Lập Báo cáo TS theo quy định 
(Theo yêu cầu của các cơ quan quản lý) 

TTTS&HTDN Báo cáo công tác TS năm học 

  15. Lưu hồ sơ TTTS&HTDN    

Các văn bản liên quan (cấp trường và cấp quản lý): 
Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH - TT Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 05/2017/TT BLĐTB&XH ngày 02/3/2017 
của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng. 
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CÁC BIỂU MẪU/HƯỚNG DẪN KÈM THEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

TT Tên biểu mẫu/Hồ sơ 
 

Ký hiệu 
 

1 Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm...  BM18.01 

2 Quy chế tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm…. BM18.02 

3 Phương án tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm….. BM18.03 

4 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh năm.. BM18.04 

5 Thông báo tuyển sinh năm… BM18.05 

6 Biên bản xét tuyển BM18.06 

7 Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức xét 
tuyển năm học… 

BM18.07 

8 Danh sách thí sinh trúng tuyển BM18.08 

9 Giấy báo nhập học BM18.09 

10 Biên bản kết quả hậu kiểm tuyển sinh BM18.10 

11 Đơn xin xét tuyển trung cấp/cao đẳng hệ chính quy BM18.11 



  BM18.01 

BÁO CÁO 
Tổng kết Tuyển sinh năm học …… 

 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  

1. Mục đích  
2. Yêu cầu  
3. Nhận định chung về tình hình tuyển sinh năm …. 
B 1. SỐ THÍ SINH THAM GIA DỰ THI VÀ XÉT TUYỂN …. 

    
Nội dung 

Năm 
… 

Năm …. Năm… so với 
năm … 

1. Số thí sinh dự thi, trong đó:    
- Thí sinh THPT    

- Thí sinh GDTX    

- Thí sinh thi bài thi KHTN    

- Thí sinh thi bài thi KHXH    

- Thí sinh tự do    

- Thí sinh chỉ xét tốt nghiệp    

2. Thí sinh đăng ký xét tuyển    
- Thí sinh tự do ĐKXT    

- Tổng số nguyện vọng    

II. NỘI DUNG BÁO CÁO 
1. Báo cáo kết quả tuyển sinh  

      1.1. Tổng kết số lượng thí sinh nhập học…... 
B 2. SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN NHẬP HỌC NĂM …. 

       
NGÀNH/ HỆ Sơ cấp 

Trung cấp Cao 
Đẳng 

Liên thông 
ĐH 

Tổng 
CS1 CS2 

Điện công nghiệp 

  

    
Điện tử công nghiệp 

  

    
Máy lạnh điều hòa 

  

    
Hàn 

  

    
Cắt gọt Kim loại 

  

    
Công nghệ ô tô 

  

    
May Thời trang 

  

    
Kế toán doanh nghiệp       

Bệnh Thủy sản       
Trồng trọt & bảo vệ thực 

vật       
Quản lý   đất đai       

TRƯỜNG CĐ KT-KT TÔ HIỆU HY 
Trung tâm TS & HTDN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Chăn nuôi thú y       
Thú Y       

Sửa chữa TB May       
Luật Kinh tế  - Hành 

chính       
Kinh tế       
Tổng       

1.2. Tổng kết số lượng theo chuyên ngành 

B3:  TỔNG KẾT SỐ LƯỢNG THEO CHUYÊN NGÀNH NĂM ..... 

   
NGÀNH/ HỆ Số lượng Tỷ lệ (%) 

Điện công nghiệp   

Điện tử công nghiệp   

Máy lạnh điều hòa   

Hàn   

Cắt gọt Kim loại   

Công nghệ ô tô   

May Thời trang   

Kế toán doanh nghiệp   

Bệnh Thủy sản   

Trồng trọt & bảo vệ thực vật   

Quản lý   đất đai   

Chăn nuôi thú y   

Thú Y   

Sửa chữa TB May   

Tổng 
 

100 

Nhận xét: …………………………………….. 
2. Báo cáo kênh truyền thông  

2.1. Sinh viên biết đến trường Cao Đẳng KT – KT Tô Hiệu qua:  
 

2.2 Đánh giá của bạn về chất lượng các hoạt động TVTS của Trường mà bạn đã tham 
gia  

Nhận xét: …………………….. 
 

III. GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN TUYỂN SINH  
1. Công tác hướng nghiệp  
2. Công tác tư vấn  

2.1. Công tác tuyển sinh tỉnh thành  
2.2. Công tác tư vấn  

3. Công tác truyền thông :  
  

 Hưng Yên, ngày      tháng     năm.... 
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 
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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

TRƯỜNG CĐ KT-KT TÔ HIỆU HY 

 
Số......../HĐTS-TH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Hưng Yên, ngày      tháng      năm ..... 

 

QUY CHẾ TUYỂN SINH  
TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NĂM .... 

I. Cơ sở pháp lý 
II. Mục đích và nguyên tắc lựa chọn quy chế tuyển sinh 

1. Mục đích 

2. Nguyên tắc 

III. Phương thức tuyển sinh 
A. Đối với hệ cao đẳng: 

Năm.... Trường Cao đẳng KTKT Tô Hiệu Hưng Yên tổ chức xét tuyển cao 
đẳng theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả của các thí sinh tham dự kỳ thi 
THPT QG năm... tại các cụm thi do sở GDĐT chủ trì và xét tuyển học bạn THPT 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh:  
2. Nguồn tuyển sinh:  
3. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển:  
4. Tiêu chí xét tuyển: 

Các ngành nghề cao đẳng tuyển sinh năm .... và các môn xét tuyển 

TT Ngành Mã ngành 
Các môn xét 

tuyển 

1    

2    

3    

4    

….    

5. Điểm xét tuyển 

6. Hồ sơ xét tuyển 

B. Đối với trung cấp  
Năm …. Trường Cao đẳng KTKT Tô Hiệu Hưng Yên tổ chức xét tuyển 

trung cấp theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả của các thí sinh tham dự kỳ 
thi THPT QG năm …. tại các cụm thi do sở GD ĐT chủ trì và xét tuyển học bạ 
THPT và thí sinh đã tốt nghiệp THCS 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh :  
2. Nguồn tuyển sinh 

- Tuyển sinh trong cả nước 

3. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển 

- Thực hiện theo quy chế tuyển sinh và văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội 
4. Tiêu chí xét tuyển 
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- Đã tốt nghiệp THCS trở lên. Xét tuyển dựa trên điểm học bạ của thí sinh 

Các ngành nghề cao đẳng tuyển sinh năm …. và các môn xét tuyển 

TT Ngành Mã ngành 
Các môn xét 

tuyển 

1    

2    

3    

4    

    

    

    

5. Điểm xét tuyển 

- Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn + điểm ưu tiên 

- Nguyên tắc : lấy điểm từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu 

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: tốt nghiệp THCS trở lên 

6. Hồ sơ xét tuyển 

- Quy định hồ sơ hiện hành 

- 1 phong bì thư đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh 

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) 
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bằng, học bạ photo đã được công chứng 

IV. Quy trình xét tuyển và các yếu tố công bằng về xét tuyển 
1. Quy trình xét tuyển 

- Bước 1: Nhập liệu thống kê dữ liệu thí sinh xét tuyển theo quy chế 

- Bước 2: Họp hội đồng tuyển sinh xác định điểm trúng tuyển, tiến hành xét 
tuyển 

- Bước 3: Công bố kết quả xét tuyển (danh sách thí sinh trúng tuyển, danh 

sách thí sinh không trúng tuyển) 
2. Các yếu tố công bằng về xét tuyển 

- Ban thanh tra công tác tuyển sinh của trường hoạt động độc lập, giám sát 
việc thực hiện công tác xét tuyển, đảm bảo công bằng cho thí sinh tham gia 
xét tuyển theo đúng phương thức đã đề ra 

- Kiểm tra đối chiếu hồ sơ đăng ký xét tuyển 

- Công khai quy định, quy trình xét tuyển 

- Xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về xét tuyển và có hình thức 
khen thưởng đổi với cán bộ thực hiện nghiêm túc quy định xét tuyển 

V. Thời gian nhận hồ sơ và nhập học 
1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ tháng …… đến hết tháng …. 
2. Thời gian nhập học: Từ tháng ….. đến hết tháng …. 
3. Địa điểm nhận hồ sơ: 
Nhà trường có hai cơ sở: thí sinh có thể đăng ký học 1 trong 2 cơ sở của nhà 
trường 

CS1: Dân tiến khoái châu, hưng yên 

CS2: Số 56 đường Hải Thượng Lãn Ông - P. Hiến Nam - TP Hưng Yên 
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Website: http://cdtohieu.edu.vn 

VI. Tổ chức thực hiện 
1. Công tác chuẩn bị tuyển sinh  
- Lập ra kế hoạch tuyển sinh 

- Ra các quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh và các ban giúp việc – ra quyết 
định thành lập ban thanh tra độc lập với hội đồng tuyển sinh 

- Thông báo công khai trên mạng Internet 
- Thông báo công khai thông tin đại chúng về quy chế xét tuyển 

- Chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc tổ chức xét tuyển 

2. Tổ chức xét tuyển 

- Thực hiện theo đúng quy trình xét tuyển 

- Tổng hợp thông tin và công bố kết quả cho thí sinh theo kế hoạch 

3. Sự phối hợp và hỗ trợ của các ban ngành địa phương trong các khâu tuyển sinh 

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tại tỉnh Hưng Yên để thông báo 
tuyển sinh 

- Phối hợp với Sở giáo dục đào tạo, Sở Lao động Thương binh xã hội và các đơn vị 
đào tạo tại Hưng Yên để triển khai kế hoạch tuyển sinh 

VII. Cam kết của nhà trường 
1. Tổ chức tuyển sinh theo đúng quy chế và dưới sự chỉ đạo hướng dẫn và giám 

sát của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 
2. Thực hiện nghiêm túc an toàn, đúng quy định trong tất cả các khâu của công 

tác tuyển sinh 

3. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển đảm bảo 
thực hiện nghiêm túc, công bằng khách quan 

4. Công bố rộng rãi công khai các thông tin về hoạt động tuyển sinh của nhà 
trường trên website của trường. Cổng thông tin điện tử phục vụ tuyển sinh của bộ 
lao động – thương binh xã hội, trên các thông tin truyền thông để xã hội, thí sinh 
theo dõi giám sát 

5. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời theo đúng quy định 

6. Xử lí nghiêm đúng quy định của pháp luật, các hành vi tiêu cực, vi phạm quy 
chế tuyển sinh 

 

Nơi nhận: 
- Bộ lao động - Thương binh xã hội  
- UBND tỉnh Hưng yên 

- Sở Lao động thương binh xã hội 
- Ban Giám Hiệu  
- Các đơn vị trong Trường 

- Lưu VT, ĐT 

HIỆU TRƯỞNG 

 

http://cdtohieu.edu.vn/
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UBND TỈNH HƯNG YÊN 
TRƯỜNG CĐ KT-KT TÔ HIỆU HY 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /PA                      Hưng Yên, ngày     tháng     năm 20 

PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NĂM … 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh 
- Căn cứ quyết định số …../QĐ-UBND ngày …….. của UBND tỉnh 

Năm …. Nhà trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh các trình độ như sau: 
 

NGÀNH/ NGHỀ 

Sơ cấp Trung cấp Cao Đẳng 
Liên thông 

ĐH 

Chỉ 
tiêu 
giao  

 
Chỉ 
tiêu 
giao 

 
Chỉ 
tiêu 
giao 

 
Chỉ 
tiêu 
giao 

Nhập 
Học 

Điện công nghiệp           

Điện tử công nghiệp          

Điện dân dụng           

KTML&ĐHKK          

Hàn           

Tiện           

Vận hành và QL điện hạ áp           

Cắt gọt KL          

CN ô tô          

May TT          

May CN          

Sửa chữa thiết bị may           

Kế toán DN           

Quản lý & KD NN          

Quản trị DN vừa & nhỏ           

Chăn nuôi GS Gia cầm           

Nuôi trồng TS nước ngọt          

Bệnh Thủy sản         

Trồng trọt          

Bảo vệ thực vật          

TT & BV TV         

QL  đất đai          

BD kiểm kê đất đai         

CN TY         

Thú Y          

Sửa chữa & lắp giáp xe máy          

Sửa chữa TB May          

Luật KT - HC- Kinh tế          

Khối ngành kỹ thuật          

Đào tạo nguồn XKLĐ             
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Tổng         

2. Đối tượng tuyển sinh 
3. Phạm vi tuyển sinh 
4. Phương thức tuyển sinh 
4.1. Đối với cao đẳng 

  Năm …., trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên Tổ chức xét tuyển 

cao đẳng theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả của các thí sinh tham dự kỳ thi Trung 

học phổ thông quốc gia năm ….  tại các cụm thi do sở giáo dục  đào tạo chủ trì và xét tuyển 

học bạ THPT. 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh:  
2. Nguồn tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 
3. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển: Thực hiện theo quy chế tuyển sinh và văn bản 

hướng dẫn của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.   
4. Tiêu chí xét tuyển:  

- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Xét tuyển dựa trên điểm học bạ THPT của 

thí sinh. 

- Thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, 2020  tại các cụm 

thi do sở giáo dục  đào tạo chủ trì. Xét tuyển dựa trên tổ hợp các môn thi trong kỳ thi THPT 

quốc gia năm …. 
Các ngành nghề Cao đẳng tuyển sinh năm ….  và các môn xét tuyển 
 

TT Ngành Các môn xét tuyển 
Ghi chú 

1    

2    

3    

….   
 

 
5. Điểm xét tuyển: 

- Điểm xét tuyển = Tổng điểm ba môn + điểm ưu tiên. 
- Nguyên tắc: Lấy điểm từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu. 

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Tốt nghiệp THPT; tổng điểm 3 môn cộng 

điểm ưu tiên 

6. Hồ sơ xét tuyển 

- Theo quy định hồ sơ hiện hành. 

- 01 phong bì thư đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh. 

- Giấy chứng nhận ưu tiên ( Nếu có). 

      4.2. Đối với Trung cấp 
Năm … Trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên Tổ chức xét tuyển 

trung cấp theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả của các thí sinh tham dự kỳ thi Trung 

học phổ thông quốc gia năm …  tại các cụm thi do sở giáo dục  đào tạo chủ trì và xét tuyển 

học bạ THPT và  thí sinh đã tốt nghiệp THCS. 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh:  
2. Nguồn tuyển sinh: 

- Tuyển sinh trong cả nước. 
3. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển:  
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- Thực hiện theo quy chế tuyển sinh và văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động- Thương 
binh và Xã hội.   

4. Tiêu chí xét tuyển 

- Đã tốt nghiệp THCS trở lên. Xét tuyển dựa trên điểm học bạ của thí sinh. 

Các ngành nghề tuyển sinh năm…. và các môn xét tuyển 

 

TT Ngành/nghề Các môn xét tuyển Ghi chú 

1 Chăn nuôi - Thú y Hóa, Sinh  

2 Trồng trọt - Bảo vệ thực vật Hóa, Sinh  

3 Quản lý & Kinh doanh Nông nghiệp Toán, Văn  

4 Quản lý đất đai Toán, Lý  

5 Điện tử công nghiệp Toán, Lý  

6 Điện dân dụng Toán, Lý  

7 Kế toán doanh nghiệp Toán, Văn  

8 May thời trang Toán, Lý  

9 Điện công nghiệp Toán, Lý  

10 
Kỹ thuật Máy lạnh & Điều hòa không 

khí 
Toán, Lý  

11 Thủy sản Hóa, Sinh  

12 Nuôi trồng thủy sản nước ngọt Hóa, Sinh  

13 Thú y Hóa, Sinh  

14 Công nghệ ô tô Toán, Lý  

15 Hàn  Toán, Lý  

16 Sửa chữa và lắp ráp xe máy Toán, Lý  

17 Cắt gọt kim loại Toán, Lý  

18 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Toán, Văn  

 
5. Điểm xét tuyển 

- Điểm xét tuyển lấy tổng điểm 2 môn + điểm ưu tiên. 
- Nguyên tắc: Lấy điểm từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu. 

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:  đã tốt nghiệp THCS trở lên; tổng điểm 2 

môn: xét lấy điểm từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu 

6. Hồ sơ xét tuyển 

- Theo quy định hồ sơ hiện hành. 

- 01 phong bì thư đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh. 

- Giấy chứng nhận ưu tiên ( Nếu có). 

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc Bằng và học bạ photo đã được công chứng 

3. Quy trình xét tuyển, các yếu tố công bằng về xét tuyển 
  1. Quy trình xét tuyển 

- Bước 1: Nhập liệu thống kê dữ liệu thí sinh xét tuyển theo quy chế 

- Bước 2: Họp hội đồng tuyển sinh xác định điểm trúng tuyển, tiến hành xét tuyển 

- Bước 3: Công bố kết quẻ xét tuyển ( danh sách thí sinh trúng tuyển, danh sách thí 

sinh không trúng tuyển). 



  BM18.03 

  2. Các yếu tố công bằng về xét tuyển 

- Ban thanh tra công tác tuyển sinh của trường hoạt động độc lập, giám sát việc thực 

hiện công tác xét tuyển, đảm bảo công bằng cho thí sinh tham gia xét tuyển theo đúng 
phương thức đã đề ra. 

- Kiểm tra đối chiếu hồ sơ đăng ký xét tuyển. 

- Công khai quy định, quy trình xét tuyển. 

- Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về xét tuyển và có hình thức 

khen thưởng đối với những cán bộ thực hiện nghiêm túc quy định xét tuyển. 

  

Nơi nhận: 
   - Bộ LĐTB & XH (để b/cáo); 

   -  

   - Như Điều 3; 

HIỆU TRƯỞNG 
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UBND TỈNH HƯNG YÊN 
TRƯỜNG CĐ KT-KT TÔ HIỆU HY 

 
Số: …./QĐ-CĐTH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Hưng yên, ngày …. tháng … năm 20… 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 20…- 20… 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-KT TÔ HIỆU HƯNG YÊN 

 Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH 13 được Quốc hội khóa 13 
thông qua ngày 27/11/2014; 

 Căn cứ Văn bản hợp nhất số: 1308/VBHN-BLĐTBXH  ngày 05 tháng 4 năm 2019 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về Điều lệ trường cao 
đẳng; 

 Căn cứ Quyết định số …./QĐ-…… ngày …tháng …. năm ….. của ………………..về 
việc thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên; 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô 
Hiệu Hưng Yên; 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác với các doanh nghiệp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 20… - 20… của trường Cao 
đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên (có danh sách kèm theo)  

Điều 2: Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch tuyển sinh 
năm học 20.. - 20… của Trường, chịu trách nhiệm về chỉ tiêu và chất lượng tuyển 
sinh. Hội đồng tuyển sinh tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3: Các Ông (bà) Phó hiệu trưởng, trưởng các phòng, khoa, trung tâm và 
các Ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày 
ký./. 
 

Nơi nhận: 
  - Như Điều 3; 
  - Lưu: VT, TT TS&HTDN 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 



  BM18.04 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 20... - 20... 
 (Kèm theo Quyết định Số:........./QĐ-CĐKTKTTH  ngày        /       /20...    về việc thành lập Hội 

đồng tuyển sinh năm học 20... - 20... của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô 
Hiệu Hưng Yên) 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH NHIỆM VỤ 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     
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UBND TỈNH HƯNG Y ÊN 

TRƯỜNG CĐ KT-KT TÔ HIỆU HY 
 

Số: …./TBTS….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hưng yên, ngày … tháng ….năm…. 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM … 

1. Các ngành tuyển sinh 
Các ngành đào tạo trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên năm….. 
như sau: 
Tên ngành Mã ngành 

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

  

  

  

  

  

HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY 

  

  

  

  

  

2. Đối tượng tuyển sinh 

* Hệ Cao đẳng chính quy: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 
trong phạm vi cả nước 

* Hệ Cao đẳng liên thông: Tốt nghiệp TCCN đúng chuyên ngành đào tạo hoặc đã 
tốt nghiệp cao đẳng. 
* Hệ Trung cấp: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

3. Phương thức tuyển sinh 
Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên tuyển sinh năm …… theo 

phương thức xét tuyển. Cụ thể như sau: 
 Cao đẳng chính quy: Xét kết quả học tập bậc THPT hoặc tương đương 

4. Thời gian đăng ký xét tuyển 
 Đợt 1: Từ ngày ….- ……... Xét tuyển và nhập học từ ngày …..-......... 
 Đợt 2: Từ ngày ….- ……... Xét tuyển và nhập học từ ngày …..-.......... 
 Đợt 3: Từ ngày ….- ……... Xét tuyển và nhập học từ ngày …..-.......... 
 Đợt 4: Từ ngày ….- ……... Xét tuyển và nhập học từ ngày …..-.......... 
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5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển 

Hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng chính quy bao gồm: 
 Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường (tải xuống hoặc nhận tại 

trường) 
 Bản sao công chứng học bạ THPT 

 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm 
thời 

 Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh 

 Giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có) 
 01 phong bì dán tem ghi địa chỉ người nhận. 

Hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng liên thông bao gồm: 
 Phiếu tuyển sinh có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú (theo mẫu của trường) 
 Bằng tốt nghiệp TCCN và bảng điểm học tập (bản sao công chứng) 
 Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản sao công chứng) 
 Bản sao hợp lệ giấy khai sinh 

 Giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có) 
 02 phong bì dán tem ghi địa chỉ liên lạc của thí sinh và 02 ảnh cỡ 3x4cm 

Hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ trung cấp chính quy bao gồm: 
 Phiếu đăng ký tuyển sinh (tải xuống hoặc nhận tại trường) 
 Bản sao công chứng học bạ THPT 

 Bản sao bằng tốt nghiệp THPT 

 02 phong bì dán tem ghi địa chỉ người nhận. 
6. Hình thức, địa chỉ nộp hồ sơ 
Thí sinh nộp hồ sơ theo 1 trong các hình thức sau: 

 Nộp trực tiếp tại trường 

 Gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện 

 Nộp hồ sơ trực tuyến tại http://cdtohieu.edu.vn 

Địa chỉ nộp hồ sơ:  
CS1: Dân tiến khoái châu, hưng yên 

CS2: Số 56 đường Hải Thượng Lãn Ông - P. Hiến Nam - TP Hưng Yên 

Website: http://cdtohieu.edu.vn 

 
Nơi nhận:     
  - BGH (để b/c); 
  - Các phòng, khoa, ban; 

  - Website; 

  - Lưu: TT TS&HTDN; 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

  

 

 

. 

 

http://cdtohieu.edu.vn/
http://cdtohieu.edu.vn/
http://cdtohieu.edu.vn/
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UBND TỈNH HƯNG YÊN 
TRUỜNG CĐ KT-KT TÔ HIỆU HY 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 
                       Hưng Yên, ngày      tháng     năm    

BIÊN BẢN 
                         Xét tuyển đợt ….hệ ….. năm học …… 

Hội đồng tuyển sinh năm… đã tiến hành làm việc bắt đầu từ .. giờ …ngày 
… tháng … năm … đến … giờ … ngày … tháng …năm …. 

Tại: Phòng họp cơ sở … trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu 
Hưng Yên, 

1/. Thành viên hội đồng tham gia xét tuyển gồm: 

Chủ tịch: …………………………….. - Hiệu trưởng 

Phó chủ tịch TT: …………………….. - Phó Hiệu trưởng 

Phó chủ tịch: ………………………… - Phó Hiệu trưởng 

Thư ký: Ông …………………………. - Thư ký  

Các uỷ viên:  Ông: …………………… - Trưởng phòng TCHCQT 

Ông: …………………… - Trưởng phòng Đào tạo 

Ông: …………………… - Trưởng phòng Công tác HSSV 

Bà: …………………….. - Trưởng khoa …. 

…………………… 

2/. Công việc đã thực hiện: 

a) Kiểm tra danh sách và hồ sơ của người học đăng ký dự tuyển sinh: 

Tổng số người học đăng ký dự tuyển: …. học sinh 

+ Giới tính: Nam: …;          Nữ: … 

+ Người học là người dân tộc thiểu số: 

+ Độ tuổi: Đúng độ tuổi: … học sinh 

Trước tuổi quy định:… học sinh 

+ Số người học đã học hết chương trình THCS … học sinh: 

+ Tổng số người học có đủ hồ sơ theo quy định: … học sinh 

b) Thực hiện xét tuyển sinh: 
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Căn cứ điều kiện dự xét tuyển quy định tại khoản 1,2 Điều 4 của Quy chế 
tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông được ban hành 
theo Thông tư số 11/2014/QĐ-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ 
GD&ĐT. 

Hội đồng tuyển sinh đã tiến hành xem xét từng trường hợp để tuyển sinh 
vào Trung cấp, kết quả như sau: 

Tổng số người học đăng ký dự tuyển: … học sinh 

Tổng số người học được tuyển: … học sinh 

Trong đó: 

+ Nam có: … học sinh;    Nữ có: … học sinh 

+ Số người học là người dân tộc thiểu số;  

+ Độ tuổi: Đúng độ tuổi: …học sinh 

Danh sách học sinh được trúng tuyển vào hệ…… có (danh sách cụ thể). 
Biên bản này đã được toàn thể thành viên của Hội đồng tuyển sinh nhất trí 
thông qua. 
 

           Thư ký                                                               HIỆU TRƯỞNG 
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TRƯỜNG CĐ KT-KT TÔ HIỆU HY 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC.. 
 

Số: …./QĐ-HĐTS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hưng Yên, ngày …. tháng … năm 20… 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng, trung cấp  
theo phương thức xét tuyển năm học 20…- 20… 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KTKT TÔ HIỆU HƯNG YÊN 

 

 Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của 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, cao đẳng; 

 Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 03 năm 2019 về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và 
xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; 

 Căn cứ Quyết định số …./QĐ-…… ngày …tháng …. năm ….. về việc thành lập Hội 
đồng tuyển sinh năm học 20… - 20…; 

 Căn cứ Thông báo số…../TBTS ngày…tháng….năm 20… về việc tuyển sinh trình 
độ trung cấp, cao đẳng năm học 20… 20…; 

 Căn cứ phương án điểm trúng tuyển năm học 20… - 20… 

 Xét đề nghị của Trưởng ban thư ký Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Kinh tế 
Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Công nhận …..thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng chính quy, cao 
đẳng liên thông, trung cấp chính quy năm…… theo phương thức xét tuyển kết quả 
THPT và tương đương, TCCN và tương đương (có danh sách kèm theo).  

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3: Hội đồng tuyển sinh, các đơn vị phòng/khoa của Trường và các thí 
sinh có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
 - BGH (để b/c) 
 - Như Điều 3; 

 - Lưu: VT, HĐTS, TTTS&HTDN 

 

 

TM HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-05-2017-tt-bldtbxh-quy-che-tuyen-sinh-xac-dinh-chi-tieu-tuyen-sinh-trinh-do-trung-cap-cao-dang-325048.aspx
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UBND TỈNH HƯNG YÊN
 TRƯỜNG CĐ KT-KT TÔ HIỆU HY
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Tổng số:         sinh viên

HIỆU TRƯỞNG

Ngày sinh
Ghi 
chú

Điểm 
M1

Điểm 
M2

Giới 
tính

Hộ khẩu Điểm 
M3

Điểm 
XT

TRUNG TÂM TS&HTDN

Hệ: Cao đẳng/ trung cấp

Họ và đệm

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 

Khoá học: 
Kèm theo Quyết định số ............../QĐ-TS ngày        tháng        năm       của Hiệu trưởng)

STT Ngành đào tạoTên

1
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                   TRƯỜNG CĐ KT - KT TÔ HIỆU HƯNG YÊN 

                                              HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
                             

                           Số:....../GBNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Hưng Yên, ngày     tháng     năm  

 

  

 

GIẤY BÁO NHẬP HỌC 
 

Căn cứ vào Quy chế tuyển sinh của Bộ Lao động & Thương binh và Xã hội; 
Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 của UBND tỉnh Hưng Yên giao cho trường Cao 
đẳng  Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên;  
Căn cứ vào Hồ sơ của học sinh 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  KINH TẾ- KỸ THUẬT TÔ HIỆU THÔNG BÁO 

Anh(chị) :................................................................................. Sinh ngày: ....../...../...............  

Quê quán :....................................................................................  

Đã Trúng tuyển Nghề: ...................................................... Khóa: K 

Đúng 8h ngày.....tháng.....năm ..... Anh (chị) có mặt tại Trường để làm thủ tục nhập học. 
 Cơ sở 1: Dân Tiến - Khoái Châu - Hưng Yên;  
 Cơ sở 2: Số 56 - đường Hải Thượng Lãn Ông – P. Hiến Nam – TP Hưng Yên – Hưng Yên;. 

Khi đến anh (chị) cần mang theo: 

1. Giấy báo nhập học, Giấy khai sinh (bản sao), Sơ yếu lý lịch, Học bạ bản gốc, Giấy chứng nhận 
tốt nghiệp (hoặc bằng), Phiếu đăng ký học nghề 

2. Bản khai thay đổi hộ khẩu nhân khẩu (đối với HSSV nội trú) 
3. Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có) 

4. Giấy di chuyển quân sự dự bị (đối với học sinh nam từ 18 tuổi trở lên) do BCH quân sự xã, 
phường cấp 

5. Các khoản tiền phải nộp: 

5.1. Bảo hiểm y tế: .............. 

5.2. Thẻ học sinh, sinh viên và lệ phí tuyển sinh:  100.000đ 

5.3. Bảo hộ học thực hành: 250.000đ/cả khóa học 

5.4. Nước uống: 100.000đ/cả khóa học 

5.5. Nhà ở ký túc xá: 
      - Đối với học sinh nội trú: 70.000đ/tháng (nộp trước 5 tháng) 
      - Đối với học sinh bán trú: 40.000đ/tháng (nộp trước 5 tháng) 
5.6. Học phí kỳ I: .............................../ tháng x 5 tháng =...........................đ 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng KT - KT Tô Hiệu 

Điện thoại: 0913.08.1234 

Ghi chú: Giấy báo nhập học này không có giá trị  sử dụng vào mục đích khác. 
 

HIỆU TRƯỞNG  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-KT TÔ HIỆU 

TÔ HIỆU - HƯNG YÊN 
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                   TRƯỜNG CĐ KT - KT TÔ HIỆU HƯNG YÊN 

                                              HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
                             

                           Số:....../GBNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Hưng Yên, ngày     tháng     năm  

 

  

 

GIẤY BÁO NHẬP HỌC 
 

Căn cứ vào Quy chế tuyển sinh của Bộ Lao động & Thương binh và Xã hội; 
Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm .... của UBND tỉnh Hưng Yên giao cho trường Cao đẳng  
Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên;  
Căn cứ vào Hồ sơ của học sinh 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  KINH TẾ KỸ THUẬT TÔ HIỆU THÔNG BÁO 

Anh(chị) :................................................................................. Sinh ngày: ....../...../...............  

Quê quán :....................................................................................  

Đã Trúng tuyển Nghề: ...................................................... Khóa: K 

Đúng 8h ngày.....tháng.....năm .... Anh (chị) có mặt tại Trường để làm thủ tục nhập học. 
 Cơ sở 1: Dân Tiến - Khoái Châu - Hưng Yên;  
 Cơ sở 2: Số 56 - đường Hải Thượng Lãn Ông – P. Hiến Nam – TP Hưng Yên – Hưng Yên;. 

Khi đến anh (chị) cần mang theo: 

1. Giấy báo nhập học, Giấy khai sinh (bản sao), Sơ yếu lý lịch, Học bạ bản gốc, Giấy chứng nhận 
tốt nghiệp (hoặc bằng), Phiếu đăng ký học nghề 

2. Bản khai thay đổi hộ khẩu nhân khẩu (đối với HSSV nội trú) 
3. Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có) 

4. Giấy di chuyển quân sự dự bị (đối với học sinh nam từ 18 tuổi trở lên) do BCH quân sự xã, 
phường cấp 

5. Các khoản tiền phải nộp: 

5.1. Bảo hiểm y tế: ................. 
5.2. Thẻ học sinh, sinh viên và lệ phí tuyển sinh 100.000đ 

5.3. Bảo hộ học thực hành: 250.000đ/cả khóa học 

5.4. Nước uống: 100.000đ/cả khóa học 

5.5. Nhà ở ký túc xá: 
      - Đối với học sinh nội trú: 70.000đ/tháng (nộp trước 5 tháng) 
      - Đối với học sinh bán trú: 40.000đ/tháng (nộp trước 5 tháng) 
5.6. Học phí: 
     - Học phí học nghề: Nhà trường miễn học phí cho học sinh tốt nghiệp THCS 

     - Học phí học văn hóa: 70.000đ/tháng (thu 10 tháng/năm = 700.000đ) 
Mọi chi tiết xin liên hệ: Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng KT - KT Tô Hiệu 

Điện thoại: 0913.08.1234 

Ghi chú: Giấy báo nhập học này không có giá trị  sử dụng vào mục đích khác. 
 

HIỆU TRƯỞNG  
 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-KT TÔ HIỆU 

TÔ HIỆU - HƯNG YÊN 
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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

TRƯỜNG CĐ KT-KT TÔ HIỆU HY 
 

Số: …./BB-CĐKTKTTH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Hưng Yên, ngày … tháng …. năm 20… 
 

BIÊN BẢN  
KẾT QUẢ HẬU KIỂM TUYỂN SINH NĂM 20…  

 

Hôm nay ngày…tháng…năm…, tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng 
Yên 

Thành phần: 
- ………………………………….  - Chức vụ: ………………………………… 

- ………………………………….  - Chức vụ: ………………………………… 

- ………………………………….  - Chức vụ: ………………………………… 

- ………………………………….  - Chức vụ: ………………………………… 

Phần I. Kết quả kiểm tra 

I. Các văn bản chỉ đạo 

1. Phương án tuyển sinh số …………… ngày ……………. của trường Cao đẳng Kinh tế 
Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên về kế hoạch tuyển sinh năm học 20… - 20…; 
2. Quyết định số …………… ngày ……………. của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh 
tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên về thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 20… - 20… 

3. Báo cáo tổng kết thực hiện công tác tuyển sinh năm học 20… - 20…: số ………….. 
ngày ……………. 
II. Kết quả tuyển sinh 

1. Tổng số thí sinh trúng tuyển: …. 
 1.1. Tổng số thí sinh trúng tuyển CĐ chính quy: …. 
1.2. Tổng số thí sinh trúng tuyển CĐ liên thông: …. 
1.3. Tổng số thí sinh trúng tuyển TC chính quy: …. 

2. Tổng số thí sinh trúng tuyển hợp lệ: …. 
 2.1. Tổng số thí sinh trúng tuyển CĐ chính quy hợp lệ: …. 

2.2. Tổng số thí sinh trúng tuyển CĐ liên thông hợp lệ: … 

2.3. Tổng số thí sinh trúng tuyển TC chính quy hợp lệ: ….. 
3. Tổng số thí sinh trúng tuyển không hợp lệ: …. 
 3.1. Tổng số thí sinh trúng tuyển CĐ chính quy không hợp lệ: …. 
 3.2. Tổng số thí sinh trúng tuyển CĐ liên thông không hợp lệ: …. 

3.3. Tổng số thí sinh trúng tuyển TC chính quy không hợp lệ: …. 
4. Tổng số HSSV nhập học:… 

 4.1. Tổng số SV nhập học CĐ chính quy: … 

 Cụ thể theo ngành: 
 …………… 
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 4.2. Tổng số SV nhập học CĐ liên thông: … 

 Cụ thể theo ngành: 
 ………………… 

 4.3. Tổng số HS nhập học TC chính quy: … 

Cụ thể theo ngành: 
 ………………… 

5. Hồ sơ nhập học của HSSV: 
 4.1. Tổng số HSSV nhập học có đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định:…. 
 4.2. Tổng số HSSV nhập học không có đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định:…. 

4.2.1. Số SV thiếu hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng chính quy: 
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường: …  

- Bản sao công chứng học bạ THPT: … 

- Bản sao công chứng bằng TN hoặc giấy chứng nhận TN tạm thời: … 

4.2.2. Số SV thiếu hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng liên thông: 
- Phiếu tuyển sinh có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương nơi đăng ký 

hộ khẩu thường trú: …. 
- Bằng tốt nghiệp TCCN và bảng điểm học tập (bản sao công chứng): …. 
- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản sao công chứng): … 

- Bản sao hợp lệ giấy khai sinh: … 

4.2.3. Số HS thiếu hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ TC chính quy: 

- Phiếu đăng ký tuyển sinh: … 

- Bản sao công chứng học bạ THPT: … 

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT/Giấy chứng nhận TN tạm thời: … 

6. Hồ sơ nhập học kèm theo: 
 6.1. Biên bản xét tuyển 

 6.2. Danh sách trúng tuyển 

Phần II. Kết luận - Kiến nghị 
I. Kết luận 

1. Công tác tuyển sinh đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, đúng quy định. 
2. Kết quả kiểm tra đối chiếu thực tế đúng như Báo cáo tổng kết thực hiện công tác tuyển 
sinh năm học 20… - 20…: số ………….. ngày ……………. của Hội đồng tuyển sinh 
Trường. 
II. Kiến nghị 

Cuộc họp kết thúc vào hồi …. giờ ….. phút ngày …. tháng ….. năm 20….  

Biên bản được thông qua trước các thành viên trong cuộc họp. 100% thành viên 

trong cuộc họp nhất trí với những nội dung ở trên./. 

 THƯ KÝ CHỦ TỌA CÁC THÀNH VIÊN 
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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

TRƯỜNG CĐ KT-KT TÔ HIỆU HY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Mẫu đơn xét tuyển theo học bạ 

 

ĐƠN XIN XÉT TUYỂN TRUNG CẤP/CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY 

 

Kính gửi: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên 

Họ và tên:……………………………………………….………………..………… 

Ngày sinh:………tháng……….năm………………… 

Dân tộc: …..………..………….. 
Hộ khẩu thường trú:………………………….……………..……………………… 

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………..……………….. 
Điện thoại liên hệ:…………………………………………………….…………… 

Tên Trường (Ghi trường năm cuối cấp):…………………………………...……… 

Khu vực:KV1, KV2-NT, KV2, KV3. Đối tượng ưu tiên:01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. 
(Khoanh tròn vào khu vực và đối tượng ưu tiên nếu có) 

Sau khi nghiên cứu kỹ và tìm hiểu rõ các quy định về tiêu chí, điều kiện xét 
tuyển của Trường, em nhận thấy đã đủ điều kiện xét tuyển vào Trường và đăng ký 
xét tuyển vào ngành:   1. … 

             2. …. 
3. …. 
…… 

             (thí sinh khoanh tròn vào ngành đăng ký học) 
 

  Em xin cam đoan những thông tin trên là đúng. Nếu sai em xin hoàn toàn 
chiụ trách nhiệm. Kính mong Nhà trường tiếp nhận đơn của em.  
  Xin trân trọng cảm ơn!                      

                                                                     .………, ngày……tháng…….năm….       
                                                                                 Người làm đơn 
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