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  Ch逢挨ngăI 

QUYăA卯NH CHUNG 

 Ai隠u 1. Ph衣măviăđi隠u ch雨nhăvàăđ嘘iăt逢嬰ngăápăd映ng 

1. Quy ch院 này quy đ鵜nh v隠 tuy吋n sinh đ衣i h丑c h羽 chính quy; tuy吋n sinh cao 
đ鰯ng nhóm ngành đào t衣o giáo viên h羽 chính quy bao g欝m: t鰻 ch泳c tuy吋n sinh, 
đ隠 án tuy吋n sinh, đi隠u ki羽n tham gia tuy吋n sinh c栄a thí sinh, chính sách 逢u tiên 
trong tuy吋n sinh; t鰻 ch泳c, nhi羽m v映, quy隠n h衣n c栄a tr逢運ng trong công tác tuy吋n 
sinh; tuy吋n sinh t衣i các tr逢運ng s穎 d映ng k院t qu違 c栄a k┻ thi trung h丑c ph鰻 thông 
(THPT) qu嘘c gia, tuy吋n sinh t衣i các tr逢運ng không s穎 d映ng k院t qu違 c栄a k┻ thi 
THPT qu嘘c gia; tuy吋n sinh t衣i tr逢運ng s穎 d映ng đ欝ng th運i nhi隠u ph逢挨ng th泳c 
tuy吋n sinh; x穎 lỦ thông tin ph違n ánh vi ph衣m Quy ch院 tuy吋n sinh đ衣i h丑c h羽 
chính quy; tuy吋n sinh cao đ鰯ng nhóm ngành đào t衣o giáo viên h羽 chính quy (sau 
đây g丑i là Quy ch院 tuy吋n sinh) và ch院 đ瓜 báo cáo, l逢u tr英; khen th逢荏ng và x穎 lỦ 
vi ph衣m, gi違i quy院t khi院u n衣i, t嘘 cáo liên quan đ院n công tác tuy吋n sinh. 

2. Quy ch院 này áp d映ng đ嘘i v噂i các đ衣i h丑c, h丑c vi羽n, tr逢運ng đ衣i h丑c; các 
tr逢運ng cao đ鰯ng tuy吋n sinh nhóm ngành đào t衣o giáo viên (sau đây g丑i chung là 
các tr逢運ng), các s荏 giáo d映c và đào t衣o (GDAT) và các t鰻 ch泳c, cá nhân có liên 
quan trong vi羽c th詠c hi羽n tuy吋n sinh đ衣i h丑c (AH) h羽 chính quy; tuy吋n sinh cao 
đ鰯ng nhóm ngành đào t衣o giáo viên (CASP) h羽 chính quy.  

3. Quy ch院 này không áp d映ng đ嘘i v噂i vi羽c tuy吋n sinh đi h丑c n逢噂c ngoài. 

Ai隠u 2. T鰻 ch泳c tuy吋n sinh 

1. Các tr逢運ng có s穎 d映ng k院t qu違 k┻ thi THPT qu嘘c gia đ吋 s挨 tuy吋n, xét 
tuy吋n th詠c hi羽n các quy隠n và nhi羽m v映 sau: 

a) Xác đ鵜nh và công b嘘 công khai t鰻 h嬰p các bài thi/môn thi đ吋 xét tuy吋n 
vào các ngành, nhóm ngành. Trong đó Toán, Ng英 v<n, Ngo衣i ng英, Khoa h丑c T詠 
nhiên, Khoa h丑c Xư h瓜i là các bài thi; các môn thi thành ph亥n c栄a bài thi Khoa 
h丑c t詠 nhiên, bài thi Khoa h丑c Xư h瓜i là môn thi; 
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b) C<n c泳 h逢噂ng d磯n xét tuy吋n th鰯ng và 逢u tiên xét tuy吋n c栄a B瓜 GDAT đ吋 
quy đ鵜nh c映 th吋 và công b嘘 công khai đi隠u ki羽n xét tuy吋n th鰯ng và đi隠u ki羽n 逢u 
tiên xét tuy吋n vào các ngành h丑c c栄a các đ嘘i t逢嬰ng quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 và 
kho違n 3 Ai隠u 7 Quy ch院 này; 

        c) Các tr逢運ng có th栄 t映c s挨 tuy吋n; các tr逢運ng t鰻 ch泳c thi đánh giá n<ng l詠c 
chuyên bi羽t ho員c có môn thi n<ng khi院u k院t h嬰p v噂i s穎 d映ng k院t qu違 k┻ thi 
THPT qu嘘c gia (sau đây g丑i chung là các tr逢運ng đ員c thù): xác đ鵜nh và công b嘘 
công khai trên trang thông tin đi羽n t穎 c栄a tr逢運ng và các ph逢挨ng ti羽n thông tin 
đ衣i chúng khác v隠 th運i gian, h欝 s挨 đ<ng kỦ s挨 tuy吋n; th栄 t映c, đi隠u ki羽n đ衣t yêu 
c亥u s挨 tuy吋n; ph逢挨ng th泳c t鰻 ch泳c thi, đ隠 thi minh h丑a đ嘘i v噂i các tr逢運ng t鰻 
ch泳c thi đánh giá n<ng l詠c chuyên bi羽t và ph逢挨ng th泳c xét tuy吋n. 

2. Các tr逢運ng không s穎 d映ng k院t qu違 k┻ thi THPT qu嘘c gia đ吋 xét tuy吋n 
th詠c hi羽n các quy隠n và nhi羽m v映 sau: 

a) L詠a ch丑n, quy院t đ鵜nh ph逢挨ng th泳c tuy吋n sinh quy đ鵜nh t衣i đi吋m a kho違n 
2 Ai隠u 34 Lu壱t Giáo d映c đ衣i h丑c; 
        Giám đ嘘c các đ衣i h丑c, h丑c vi羽n, Hi羽u tr逢荏ng các tr逢運ng (sau đây g丑i chung 
là Hi羽u tr逢荏ng) ch鵜u trách nhi羽m t鰻 ch泳c th詠c hi羽n các khâu: ra đ隠 thi, coi thi, 
ch医m thi (n院u t鰻 ch泳c thi tuy吋n); xét tuy吋n và tri羽u t壱p thí sinh trúng tuy吋n; gi違i 
quy院t các khi院u n衣i, t嘘 cáo liên quan đ院n tuy吋n sinh; 

         b) N院u s穎 d映ng k院t qu違 thi tuy吋n sinh c栄a các tr逢運ng khác đ吋 xét tuy吋n 
ph違i quy đ鵜nh c映 th吋 trong đ隠 án tuy吋n sinh c栄a tr逢運ng; 

        c) Có th吋 t鰻 ch泳c tuy吋n sinh riêng t瑛ng ph亥n cho m瓜t s嘘 khoa, ngành; 

        d) A違m b違o các yêu c亥u: Không đ吋 phát sinh hi羽n t逢嬰ng các t鰻 ch泳c và cá 
nhân là cán b瓜, công ch泳c, viên ch泳c, nhà giáo c栄a nhà tr逢運ng t鰻 ch泳c luy羽n thi; 
đ違m b違o công b茨ng, công khai, minh b衣ch trong tuy吋n sinh; không gây khó 
kh<n, b泳c xúc đ嘘i v噂i thí sinh và xư h瓜i. 

       3. Các tr逢運ng s穎 d映ng đ欝ng th運i nhi隠u ph逢挨ng th泳c tuy吋n sinh cho m瓜t 
ngành ho員c nhóm ngành (sau đây g丑i chung là ngành) ph違i xác đ鵜nh và công b嘘 
công khai ch雨 tiêu cho t瑛ng ph逢挨ng th泳c tuy吋n sinh; th詠c hi羽n các quy隠n và 
nhi羽m v映 t逢挨ng 泳ng v噂i t瑛ng ph逢挨ng th泳c quy đ鵜nh t衣i các kho違n 1, 2 Ai隠u này. 

         4. Các tr逢運ng có th吋 t鰻 ch泳c nhi隠u đ嬰t tuy吋n sinh trong n<m, báo cáo B瓜 
GDAT k院t qu違 tuy吋n sinh tr逢噂c ngày 31 tháng 12 h茨ng n<m. 

         Ai隠uă3.ăA隠ăánătuy吋năsinh 

1. A隠 án tuy吋n sinh c栄a tr逢運ng ph違i đ違m b違o các yêu c亥u sau: 

    a) Cung c医p đ亥y đ栄 các thông tin v隠 đi隠u ki羽n đ違m b違o ch医t l逢嬰ng: c挨 s荏 
v壱t ch医t (phòng h丑c, phòng th詠c hành/thí nghi羽m và các trang thi院t b鵜 chính y院u, 
h丑c li羽u), đ瓜i ng┡ gi違ng viên, quy mô đào t衣o cùng m瓜t s嘘 thông tin quan tr丑ng 
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khác trong Ph映 l映c kèm theo Quy ch院 này.  

 B瓜 GDAT t鰻 ch泳c th育m đ鵜nh đ瓜c l壱p vi羽c kê khai thông tin v隠 đi隠u ki羽n 
đ違m b違o ch医t l逢嬰ng c栄a các tr逢運ng. N院u phát hi羽n tr逢運ng h嬰p kê khai thông tin 
không đúng v噂i đi隠u ki羽n th詠c t院 thì B瓜 GDAT s胤 quy院t đ鵜nh d瑛ng tuy吋n sinh 
đ嘘i v噂i ngành/nhóm ngành liên quan, đ欝ng th運i tr逢運ng và cá nhân sai ph衣m s胤 
b鵜 x穎 lỦ vi ph衣m theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 25 c栄a Quy ch院 này;    

T瑛 n<m 2018 tr荏 đi, ngoài các thông tin nêu trên, các tr逢運ng ph違i công b嘘 
thêm: t鰻ng chi phí đ吋 đào t衣o 1 sinh viên/n<m, t益 l羽 sinh viên chính quy có vi羽c 
làm sau 12 tháng k吋 t瑛 khi t嘘t nghi羽p c栄a 2 khóa g亥n nh医t so v噂i n<m tuy吋n sinh 
(theo nhóm ngành).  

Nh英ng tr逢運ng không công khai đ亥y đ栄 các thông tin theo quy đ鵜nh này thì 
không đ逢嬰c thông báo tuy吋n sinh. 

  b) Quy đ鵜nh ch雨 tiêu tuy吋n sinh theo các hình th泳c tuy吋n sinh khác nhau 
(n院u có); ng逢叡ng đ違m b違o ch医t l逢嬰ng đ亥u vào theo quy đ鵜nh c栄a Quy ch院 này; 

    c) Quy đ鵜nh rõ v隠 vi羽c tr逢運ng có s穎 d映ng hay không s穎 d映ng k院t qu違 mi宇n 
thi bài thi môn ngo衣i ng英, đi吋m thi đ逢嬰c b違o l逢u theo quy đ鵜nh t衣i Quy ch院 thi 
THPT qu嘘c gia và xét công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT đ吋 tuy吋n sinh;  

d) A嘘i v噂i tr逢運ng đào t衣o trình đ瓜 CASP xét tuy吋n h丑c sinh t嘘t nghi羽p 
trung c医p ph違i quy đ鵜nh rõ cách th泳c xét tuy吋n vào ngành h丑c phù h嬰p; 

đ) A嘘i v噂i các ngành n<ng khi院u thu瓜c kh嘘i ngành v<n hóa - ngh羽 thu壱t, 
đi吋m xét tuy吋n c栄a các môn v<n hóa ph違i đáp 泳ng yêu c亥u t嘘i thi吋u đ吋 hoàn 
thành ch逢挨ng trình ph鰻 thông đ逢嬰c B瓜 V<n hóa, Th吋 thao và Du l鵜ch, B瓜 GDAT 
ch医p thu壱n. 

2. Các tr逢運ng đào t衣o s逢 ph衣m có th吋 m荏 r瓜ng di羽n xét tuy吋n th鰯ng (ngoài 
quy đ鵜nh t衣i kho違n 2, 3 Ai隠u 7 c栄a Quy ch院 này) đ嘘i v噂i các h丑c sinh đư t嘘t 
nghi羽p tr逢運ng THPT chuyên c栄a các t雨nh, thành ph嘘 vào các ngành phù h嬰p v噂i 
môn h丑c chuyên ho員c môn đo衣t gi違i n院u đáp 泳ng đi隠u ki羽n: ba n<m h丑c THPT 
chuyên c栄a t雨nh đ衣t h丑c sinh gi臼i ho員c đo衣t gi違i nh医t, nhì, ba trong các k┻ thi 
h丑c sinh gi臼i do c医p t雨nh tr荏 lên t鰻 ch泳c và các đi隠u ki羽n khác do tr逢運ng quy 
đ鵜nh trong đ隠 án tuy吋n sinh c栄a tr逢運ng. 

3. T医t c違 các tr逢運ng đ隠u ph違i xây d詠ng và công khai A隠 án tuy吋n sinh trên 
trang thông tin đi羽n t穎 c栄a tr逢運ng và trên C鰻ng thông tin tuy吋n sinh c栄a B瓜 
GDAT tr逢噂c khi thí sinh đ<ng kỦ d詠 thi k┻ thi THPT qu嘘c gia; ch鵜u trách nhi羽m 
gi違i trình v隠 các n瓜i dung c栄a A隠 án; đ欝ng th運i, g穎i v隠 B瓜 GDAT đ吋 ph映c v映 
công tác thanh tra, ki吋m tra.  
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Ai隠u 4. Ch雨 đ衣oăcôngătácătuy吋n sinh 

B瓜 GDAT ban hành các v<n b違n h逢噂ng d磯n v隠 công tác tuy吋n sinh chính 
quy đ嘘i v噂i các tr逢運ng; th嘘ng nh医t qu違n lỦ, ch雨 đ衣o các tr逢運ng trong công tác 
tuy吋n sinh. 

Ai隠u 5. Ho衣tăđ瓜ngăthanhătraăcôngătácătuy吋n sinh 

        1. B瓜 GDAT t鰻 ch泳c thanh tra, ki吋m tra công tác tuy吋n sinh c栄a các tr逢運ng 
và c栄a các c挨 quan, t鰻 ch泳c tham gia công tác tuy吋n sinh.  

        2. Các b瓜, ngành; u益 ban nhân dân t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng 
(sau đây g丑i chung là UBND c医p t雨nh) t鰻 ch泳c ki吋m tra công tác tuy吋n sinh đ嘘i 
v噂i các tr逢運ng tr詠c thu瓜c theo th育m quy隠n. 

        3. Chánh Thanh tra B瓜 GDAT quy院t đ鵜nh thanh tra và thành l壱p đoàn thanh 
tra công tác tuy吋n sinh; tr逢運ng h嬰p c亥n thi院t B瓜 tr逢荏ng B瓜 GDAT quy院t đ鵜nh 
thanh tra và thành l壱p đoàn thanh tra công tác tuy吋n sinh theo quy đ鵜nh. 

        4. Chánh Thanh tra S荏 GDAT quy院t đ鵜nh thanh tra và thành l壱p đoàn thanh 
tra công tác tuy吋n sinh; tr逢運ng h嬰p c亥n thi院t Giám đ嘘c S荏 GDAT quy院t đ鵜nh 
thanh tra và thành l壱p đoàn thanh tra công tác tuy吋n sinh đ嘘i v噂i c挨 s荏 giáo d映c 
tr詠c thu瓜c UBND c医p t雨nh. 

        5. Hi羽u tr逢荏ng các tr逢運ng t鰻 ch泳c thanh tra, ki吋m tra công tác tuy吋n sinh 
trong c挨 s荏 theo quy đ鵜nh. 

        6. Trình t詠, th栄 t映c t鰻 ch泳c thanh tra, ki吋m tra theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t 
v隠 thanh tra, ki吋m tra và h逢噂ng d磯n c栄a B瓜 GDAT. 

7. Nh英ng ng逢運i có ng逢運i thân (con, v嬰, ch欝ng, b嘘, m姻, anh, ch鵜, em ru瓜t 
c栄a  mình và c栄a v嬰 ho員c ch欝ng) d詠 thi hay xét tuy吋n vào các tr逢運ng không 
đ逢嬰c tham gia công tác thanh tra, ki吋m tra công tác tuy吋n sinh trong n<m đó. 

Ai隠uă6.ăAi隠u ki羽n tham gia tuy吋n sinh c栄aăthíăsinhă 

1. Aư t嘘t nghi羽p THPT (theo hình th泳c giáo d映c chính quy ho員c giáo d映c 
th逢運ng xuyên) ho員c đư t嘘t nghi羽p trung c医p, sau đây g丑i chung là t嘘t nghi羽p 
trung h丑c;  

Ng逢運i t嘘t nghi羽p trung c医p nh逢ng ch逢a có b茨ng t嘘t nghi羽p THPT ph違i h丑c 
và đ逢嬰c công nh壱n hoàn thành các môn v<n hóa trong ch逢挨ng trình giáo d映c 
THPT theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 GDAT.  

2. Có đ栄 s泳c kho飲 đ吋 h丑c t壱p theo quy đ鵜nh hi羽n hành. A嘘i v噂i ng逢運i 
khuy院t t壱t đ逢嬰c UBND c医p t雨nh công nh壱n b鵜 d鵜 d衣ng, d鵜 t壱t, suy gi違m kh違 n<ng 
t詠 l詠c trong sinh ho衣t và h丑c t壱p do h壱u qu違 c栄a ch医t đ瓜c hoá h丑c là con đ飲 c栄a 
ng逢運i ho衣t đ瓜ng kháng chi院n b鵜 nhi宇m ch医t đ瓜c hoá h丑c: Hi羽u tr逢荏ng các tr逢運ng 
xem xét, quy院t đ鵜nh cho d詠 tuy吋n sinh vào các ngành h丑c phù h嬰p v噂i tình tr衣ng 
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s泳c kho飲. 

3. Trong đ瓜 tu鰻i quy đ鵜nh đ嘘i v噂i nh英ng tr逢運ng, ngành có quy đ鵜nh v隠 tu鰻i.  

4. A衣t các yêu c亥u s挨 tuy吋n, n院u đ<ng kỦ xét tuy吋n (AKXT) ho員c d詠 thi 
vào các tr逢運ng có quy đ鵜nh s挨 tuy吋n.  

5. Có h瓜 kh育u th逢運ng trú thu瓜c vùng tuy吋n quy đ鵜nh, n院u AKXT ho員c d詠 
thi vào các tr逢運ng có quy đ鵜nh vùng tuy吋n. 

 6. Quân nhân; s┄ quan, h衣 s┄ quan, chi院n s┄ ngh┄a v映 trong Công an nhân dân 
t衣i ng┡ ch雨 đ逢嬰c d詠 tuy吋n vào nh英ng tr逢運ng do B瓜 Qu嘘c phòng ho員c B瓜 Công an 
quy đ鵜nh sau khi đư đ逢嬰c c医p có th育m quy隠n cho phép đi h丑c; quân nhân t衣i ng┡ 
s逸p h院t h衣n ngh┄a v映 quân s詠 theo quy đ鵜nh, n院u đ逢嬰c Th栄 tr逢荏ng t瑛 c医p trung 
đoàn tr荏 lên cho phép, thì đ逢嬰c d詠 tuy吋n theo nguy羽n v丑ng cá nhân, n院u trúng 
tuy吋n ph違i nh壱p h丑c ngay n<m đó, không đ逢嬰c b違o l逢u sang n<m h丑c sau.  

Ai隠uă7.ăChínhăsáchă逢uătiênătrongătuy吋n sinh 

1. Chính sách 逢u tiên theo đ嘘i t逢嬰ng. 

a) Nhóm 逢u tiên 1 (UT1) g欝m các đ嘘i t逢嬰ng: 

- A嘘i t逢嬰ng 01: Công dân Vi羽t Nam là ng逢運i dân t瓜c thi吋u s嘘 có h瓜 kh育u 
th逢運ng trú (trong th運i gian h丑c THPT ho員c trung c医p) trên 18 tháng t衣i Khu v詠c 
1 quy đ鵜nh t衣i đi吋m c kho違n 4 Ai隠u 7 c栄a Quy ch院 này; 

- A嘘i t逢嬰ng 02: Công nhân tr詠c ti院p s違n xu医t đư làm vi羽c liên t映c 5 n<m tr荏 
lên, trong đó có ít nh医t 2 n<m là chi院n s┄ thi đua đ逢嬰c c医p t雨nh tr荏 lên công nh壱n 
và c医p b茨ng khen; 

- A嘘i t逢嬰ng 03:  

+ Th逢挨ng binh, b羽nh binh, ng逢運i có “Gi医y ch泳ng nh壱n ng逢運i đ逢嬰c h逢荏ng 
chính sách nh逢 th逢挨ng binh”; 

+ Quân nhân; s┄ quan, h衣 s┄ quan, chi院n s┄ ngh┄a v映 trong Công an nhân dân 
t衣i ng┡ đ逢嬰c c穎 đi h丑c có th運i gian ph映c v映 t瑛 12 tháng tr荏 lên t衣i Khu v詠c 1; 

+ Quân nhân; s┄ quan, h衣 s┄ quan, chi院n s┄ ngh┄a v映 trong Công an nhân dân 
t衣i ng┡ đ逢嬰c c穎 đi h丑c có th運i gian ph映c v映 t瑛 18 tháng tr荏 lên; 

+ Quân nhân; s┄ quan, h衣 s┄ quan, chi院n s┄ ngh┄a v映 trong Công an nhân dân 
đư xu医t ng┡, đ逢嬰c công nh壱n hoàn thành ngh┄a v映 ph映c v映 t衣i ng┡ theo quy 
đ鵜nh; 

+ Các đ嘘i t逢嬰ng 逢u tiên quy đ鵜nh t衣i đi吋m i, k, l, m kho違n 1 Ai隠u 2 Pháp 
l羽nh s嘘 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 n<m 2005 đ逢嬰c s穎a đ鰻i, b鰻 
sung theo Pháp l羽nh s嘘 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 n<m 2012 c栄a 曳y 
ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i v隠 vi羽c 逢u đưi ng逢運i có công v噂i cách m衣ng; 
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- A嘘i t逢嬰ng 04:  

+ Con li羽t s┄; 

+ Con th逢挨ng binh b鵜 suy gi違m kh違 n<ng lao đ瓜ng t瑛 81% tr荏 lên; 

+ Con b羽nh binh b鵜 suy gi違m kh違 n<ng lao đ瓜ng t瑛 81% tr荏 lên; 

+ Con c栄a ng逢運i ho衣t đ瓜ng kháng chi院n b鵜 nhi宇m ch医t đ瓜c hoá h丑c có t益 l羽 
suy gi違m kh違 n<ng lao đ瓜ng 81% tr荏 lên; 

+ Con c栄a ng逢運i đ逢嬰c c医p “Gi医y ch泳ng nh壱n ng逢運i h逢荏ng chính sách nh逢 
th逢挨ng binh“ mà ng逢運i đ逢嬰c c医p “Gi医y ch泳ng nh壱n ng逢運i h逢荏ng chính sách 
nh逢 th逢挨ng binh“ b鵜 suy gi違m kh違 n<ng lao đ瓜ng 81% tr荏 lên; 

+ Con c栄a Anh hùng l詠c l逢嬰ng v┡ trang, con c栄a Anh hùng lao đ瓜ng;  

+ Ng逢運i b鵜 d鵜 d衣ng, d鵜 t壱t do h壱u qu違 c栄a ch医t đ瓜c hóa h丑c đang h逢荏ng tr嬰 
c医p h茨ng tháng là con đ飲 c栄a ng逢運i ho衣t đ瓜ng kháng chi院n; 

+ Con c栄a ng逢運i có công v噂i cách m衣ng quy đ鵜nh t衣i đi吋m a, b, d kho違n 1 
Ai隠u 2 Pháp l羽nh s嘘 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 n<m 2005 đ逢嬰c 
s穎a đ鰻i, b鰻 sung theo Pháp l羽nh s嘘 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 n<m 
2012 v隠 vi羽c 逢u đưi ng逢運i có công v噂i cách m衣ng.  

b) Nhóm 逢u tiên 2 (UT2) g欝m các đ嘘i t逢嬰ng: 

- A嘘i t逢嬰ng 05:  

+ Thanh niên xung phong t壱p trung đ逢嬰c c穎 đi h丑c;  

+ Quân nhân; s┄ quan, h衣 s┄ quan, chi院n s┄ ngh┄a v映 trong Công an nhân dân 
t衣i ng┡ đ逢嬰c c穎 đi h丑c có th運i gian ph映c v映 d逢噂i 12 tháng 荏 Khu v詠c 1 và d逢噂i 
18 tháng không 荏 Khu v詠c 1; 

+ Ch雨 huy tr逢荏ng, Ch雨 huy phó ban ch雨 huy quân s詠 xư, ph逢運ng, th鵜 tr医n; 
Thôn đ瓜i tr逢荏ng, Trung đ瓜i tr逢荏ng Dân quân t詠 v羽 nòng c嘘t, Dân quân t詠 v羽 đư 
hoàn thành ngh┄a v映 tham gia Dân quân t詠 v羽 nòng c嘘t t瑛 12 tháng tr荏 lên, d詠 
thi vào ngành Quân s詠 c挨 s荏. Th運i h衣n t嘘i đa đ逢嬰c h逢荏ng 逢u tiên là 18 tháng k吋 
t瑛 ngày kỦ quy院t đ鵜nh xu医t ng┡ đ院n ngày d詠 thi hay AKXT; 

- A嘘i t逢嬰ng 06:  

+ Công dân Vi羽t Nam là ng逢運i dân t瓜c thi吋u s嘘 có h瓜 kh育u th逢運ng trú 荏 
ngoài khu v詠c đư quy đ鵜nh thu瓜c đ嘘i t逢嬰ng 01; 

+ Con th逢挨ng binh, con b羽nh binh, con c栄a ng逢運i đ逢嬰c h逢荏ng chính sách 
nh逢 th逢挨ng binh b鵜 suy gi違m kh違 n<ng lao đ瓜ng d逢噂i 81%; 

+ Con c栄a ng逢運i ho衣t đ瓜ng kháng chi院n b鵜 nhi宇m ch医t đ瓜c hóa h丑c có t益 l羽 
suy gi違m kh違 n<ng lao đ瓜ng d逢噂i 81%; 
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+ Con c栄a ng逢運i ho衣t đ瓜ng cách m衣ng, ho衣t đ瓜ng kháng chi院n b鵜 đ鵜ch b逸t 
tù, đày; 

+ Con c栄a ng逢運i ho衣t đ瓜ng kháng chi院n gi違i phóng dân t瓜c, b違o v羽 T鰻 qu嘘c 
và làm ngh┄a v映 qu嘘c t院 có gi医y ch泳ng nh壱n đ逢嬰c h逢荏ng ch院 đ瓜 逢u tiên theo quy 
đ鵜nh t衣i Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 31/2013/NA-CP ngày 09 tháng 4 n<m 2013 c栄a Chính ph栄 
quy đ鵜nh chi ti院t, h逢噂ng d磯n thi hành m瓜t s嘘 đi隠u c栄a Pháp l羽nh 姶u đưi ng逢運i có 
công v噂i cách m衣ng; 

+ Con c栄a ng逢運i có công giúp đ叡 cách m衣ng; 

- A嘘i t逢嬰ng 07: 

+ Ng逢運i khuy院t t壱t n員ng có gi医y xác nh壱n khuy院t t壱t c栄a c挨 quan có th育m 
quy隠n c医p theo quy đ鵜nh t衣i Thông t逢 liên t鵜ch s嘘 37/2012/TTLT-BLATBXH-
BYT-BTC-BGDAT ngày 28 tháng 12 n<m 2012 c栄a B瓜 Lao đ瓜ng - Th逢挨ng 
binh và Xư h瓜i, B瓜 Y t院, B瓜 Tài chính và B瓜 GDAT quy đ鵜nh v隠 vi羽c xác đ鵜nh 
m泳c đ瓜 khuy院t t壱t do H瓜i đ欝ng xác đ鵜nh m泳c đ瓜 khuy院t t壱t th詠c hi羽n; 

+ Ng逢運i lao đ瓜ng 逢u tú thu瓜c t医t c違 các thành ph亥n kinh t院 đ逢嬰c t瑛 c医p 
t雨nh, B瓜 tr荏 lên công nh壱n danh hi羽u th嬰 gi臼i, ngh羽 nhân, đ逢嬰c c医p b茨ng ho員c 
huy hi羽u Lao đ瓜ng sáng t衣o c栄a T鰻ng Liên đoàn Lao đ瓜ng Vi羽t Nam ho員c 
Trung 逢挨ng Aoàn TNCS H欝 Chí Minh; 

+ Giáo viên đư gi違ng d衣y đ栄 3 n<m tr荏 lên thi vào các ngành s逢 ph衣m; 

+ Y tá, d逢嬰c tá, h瓜 lỦ, k悦 thu壱t viên, y s┄, d逢嬰c s┄ trung c医p đư công tác đ栄 
3 n<m tr荏 lên thi vào các ngành y, d逢嬰c. 

c) Nh英ng đ嘘i t逢嬰ng 逢u tiên khác đư đ逢嬰c quy đ鵜nh trong các v<n b違n pháp 
lu壱t hi羽n hành s胤 do B瓜 tr逢荏ng B瓜 GDAT xem xét, quy院t đ鵜nh. 

d) Ng逢運i có nhi隠u di羽n 逢u tiên theo đ嘘i t逢嬰ng ch雨 đ逢嬰c h逢荏ng m瓜t di羽n 逢u 
tiên cao nh医t. 

2. Các đ嘘i t逢嬰ng đ逢嬰c xét tuy吋n th鰯ng vào các tr逢運ng: 

a) Anh hùng lao đ瓜ng, Anh hùng l詠c l逢嬰ng v┡ trang nhân dân, Anh hùng 
lao đ瓜ng trong th運i k┻ kháng chi院n, Chi院n s┄ thi đua toàn qu嘘c đư t嘘t nghi羽p 
trung h丑c; 

b) Ng逢運i đư trúng tuy吋n vào các tr逢運ng, nh逢ng ngay n<m đó có l羽nh đi隠u 
đ瓜ng đi ngh┄a v映 quân s詠 ho員c đi thanh niên xung phong t壱p trung nay đư hoàn 
thành ngh┄a v映, đ逢嬰c ph映c viên, xu医t ng┡ mà ch逢a đ逢嬰c nh壱n vào h丑c 荏 m瓜t 
tr逢運ng l噂p chính quy dài h衣n nào, đ逢嬰c t瑛 c医p trung đoàn trong quân đ瓜i ho員c 
T鰻ng đ瓜i thanh niên xung phong gi噂i thi羽u, n院u có đ栄 các đi隠u ki羽n và tiêu 
chu育n v隠 s泳c kho飲, có đ亥y đ栄 các gi医y t運 h嬰p l羽 thì đ逢嬰c xem xét nh壱n vào h丑c 
t衣i tr逢運ng tr逢噂c đây đư trúng tuy吋n. N院u vi羽c h丑c t壱p b鵜 gián đo衣n t瑛 3 n<m tr荏 
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lên và các đ嘘i t逢嬰ng đ逢嬰c xét tuy吋n th鰯ng có nguy羽n v丑ng, thì đ逢嬰c xem xét 
gi噂i thi羽u vào các tr逢運ng, l噂p d詠 b鵜 đ吋 ôn t壱p tr逢噂c khi vào h丑c chính th泳c; 

c) Thí sinh tham d詠 k┻ thi ch丑n đ瓜i tuy吋n qu嘘c gia d詠 thi Olympic qu嘘c t院, 
trong đ瓜i tuy吋n qu嘘c gia d詠 Cu瓜c thi khoa h丑c, k悦 thu壱t qu嘘c t院 đư t嘘t nghi羽p 
THPT thì đ逢嬰c xét tuy吋n th鰯ng vào AH theo ngành phù h嬰p v噂i môn thi ho員c 
n瓜i dung đ隠 tài d詠 thi c栄a thí sinh. Thí sinh trong đ瓜i tuy吋n qu嘘c gia d詠 thi 
Olympic qu嘘c t院, d詠 Cu瓜c thi khoa h丑c, k悦 thu壱t qu嘘c t院 n院u ch逢a t嘘t nghi羽p 
THPT s胤 đ逢嬰c b違o l逢u k院t qu違 đ院n h院t n<m t嘘t nghi羽p THPT; 

d) Thí sinh đư t嘘t nghi羽p THPT là thành viên đ瓜i tuy吋n qu嘘c gia, đ逢嬰c B瓜 
V<n hoá, Th吋 thao và Du l鵜ch xác nh壱n đư hoàn thành nhi羽m v映 tham gia thi đ医u 
trong các gi違i qu嘘c t院 chính th泳c, bao g欝m: Gi違i vô đ鵜ch th院 gi噂i, Cúp th院 gi噂i, 
Th院 v壱n h瓜i Olympic, A衣i h瓜i Th吋 thao châu Á (ASIAD), Gi違i vô đ鵜ch châu Á, 
Cúp châu Á, Gi違i vô đ鵜ch Aông Nam Á, A衣i h瓜i Th吋 thao Aông Nam Á (SEA 
Games), Cúp Aông Nam Á đ逢嬰c xét tuy吋n th鰯ng vào các tr逢運ng AH, CASP th吋 
d映c, th吋 thao (TDTT) ho員c các ngành TDTT c栄a các tr逢運ng theo quy đ鵜nh c栄a 
t瑛ng tr逢運ng. 

đ) Thí sinh n<ng khi院u ngh羽 thu壱t đư t嘘t nghi羽p THPT ho員c t嘘t nghi羽p 
trung c医p các tr逢運ng n<ng khi院u ngh羽 thu壱t, đo衣t gi違i chính th泳c trong các cu瓜c 
thi ngh羽 thu壱t qu嘘c t院 v隠 ca, múa, nh衣c đ逢嬰c xét tuy吋n th鰯ng vào h丑c các ngành 
t逢挨ng 泳ng trình đ瓜 AH, CASP c栄a các tr逢運ng n<ng khi院u, ngh羽 thu壱t theo quy 
đ鵜nh c栄a t瑛ng tr逢運ng; 

Nh英ng thí sinh đo衣t gi違i các ngành TDTT, n<ng khi院u ngh羽 thu壱t, th運i 
gian đ逢嬰c tính đ吋 h逢荏ng 逢u tiên là không quá 4 n<m tính đ院n ngày d詠 thi ho員c 
xét tuy吋n vào tr逢運ng. 

e) Thí sinh đo衣t gi違i nh医t, nhì, ba trong k┻ thi ch丑n h丑c sinh gi臼i qu嘘c gia; 
thí sinh đo衣t gi違i nh医t, nhì, ba trong Cu瓜c thi khoa h丑c, k悦 thu壱t c医p qu嘘c gia, đư 
t嘘t nghi羽p THPT đ逢嬰c xét tuy吋n th鰯ng vào AH theo ngành phù h嬰p v噂i môn thi 
ho員c n瓜i dung đ隠 tài d詠 thi mà thí sinh đư đo衣t gi違i.  

Thí sinh đo衣t gi違i khuy院n khích trong k┻ thi ch丑n h丑c sinh gi臼i qu嘘c gia; 
thí sinh đo衣t gi違i khuy院n khích trong Cu瓜c thi khoa h丑c, k悦 thu壱t c医p qu嘘c gia, 
đư t嘘t nghi羽p THPT, đ逢嬰c xét tuy吋n th鰯ng vào CASP theo ngành phù h嬰p v噂i 
môn thi ho員c n瓜i dung đ隠 tài d詠 thi mà thí sinh đư đo衣t gi違i; 

Thí sinh đo衣t gi違i trong k┻ thi ch丑n h丑c sinh gi臼i qu嘘c gia, đo衣t gi違i trong 
Cu瓜c thi khoa h丑c, k悦 thu壱t c医p qu嘘c gia, n院u ch逢a t嘘t nghi羽p THPT đ逢嬰c b違o 
l逢u đ院n h院t n<m t嘘t nghi羽p THPT; 

g) A嘘i v噂i thí sinh là ng逢運i khuy院t t壱t đ員c bi羽t n員ng có gi医y xác nh壱n 
khuy院t t壱t c栄a c挨 quan có th育m quy隠n c医p theo quy đ鵜nh: Hi羽u tr逢荏ng các 
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tr逢運ng c<n c泳 vào k院t qu違 h丑c t壱p THPT c栄a h丑c sinh (h丑c b衣), tình tr衣ng s泳c 
kh臼e và yêu c亥u c栄a ngành đào t衣o đ吋 xem xét, quy院t đ鵜nh cho vào h丑c;  

h) A嘘i v噂i thí sinh là ng逢運i n逢噂c ngoài, có nguy羽n v丑ng h丑c t衣i các 
tr逢運ng AH, CASP Vi羽t Nam: Hi羽u tr逢荏ng các tr逢運ng c<n c泳 k院t qu違 h丑c t壱p 
THPT c栄a h丑c sinh (b違ng đi吋m), k院t qu違 ki吋m tra ki院n th泳c và n<ng l詠c ti院ng 
Vi羽t theo quy đ鵜nh c栄a tr逢運ng đ吋 xem xét, quy院t đ鵜nh cho vào h丑c; 

i) Thí sinh có h瓜 kh育u th逢運ng trú t瑛 3 n<m tr荏 lên, h丑c 3 n<m và t嘘t 
nghi羽p THPT t衣i các huy羽n nghèo (h丑c sinh h丑c ph鰻 thông dân t瓜c n瓜i trú tính 
theo h瓜 kh育u th逢運ng trú), tính đ院n ngày n瓜p h欝 s挨 AKXT theo quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 
quy院t s嘘 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 n<m 2008 c栄a Chính ph栄 v隠 
Ch逢挨ng trình h厩 tr嬰 gi違m nghèo nhanh và b隠n v英ng đ嘘i v噂i 61 huy羽n nghèo và 
Quy院t đ鵜nh s嘘 293/QA-TTg ngày 05 tháng 02 n<m 2013 c栄a Th栄 t逢噂ng Chính 
ph栄 v隠 vi羽c h厩 tr嬰 có m映c tiêu t瑛 ngân sách trung 逢挨ng cho 23 huy羽n có t益 l羽 h瓜 
nghèo cao đ逢嬰c áp d映ng c挨 ch院, chính sách đ亥u t逢 c挨 s荏 h衣 t亥ng theo quy đ鵜nh 
c栄a Ngh鵜 quy院t s嘘 30a/2008/NQ-CP v隠 Ch逢挨ng trình h厩 tr嬰 gi違m nghèo nhanh 
và b隠n v英ng đ嘘i v噂i 61 huy羽n nghèo; thí sinh là ng逢運i dân t瓜c r医t ít ng逢運i theo 
quy đ鵜nh hi羽n hành c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 và thí sinh 20 huy羽n nghèo biên 
gi噂i, h違i đ違o thu瓜c khu v詠c Tây Nam B瓜; 

   Nh英ng thí sinh này ph違i h丑c b鰻 sung ki院n th泳c 1 n<m h丑c tr逢噂c khi vào h丑c 
chính th泳c. Ch逢挨ng trình b鰻 sung ki院n th泳c do Hi羽u tr逢荏ng các tr逢運ng quy đ鵜nh. 

k) Ng逢運i có b茨ng trung c医p ngành s逢 ph衣m lo衣i gi臼i tr荏 lên; ng逢運i có 
b茨ng trung c医p ngành s逢 ph衣m lo衣i khá có ít nh医t 02 n<m làm vi羽c theo chuyên 
ngành ho員c ngh隠 đư đ逢嬰c đào t衣o, đáp 泳ng quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u 6 c栄a Quy 
ch院 này đ逢嬰c xét tuy吋n th鰯ng vào cùng ngành s逢 ph衣m trình đ瓜 cao đ鰯ng. 

3. Thí sinh không dùng quy隠n xét tuy吋n th鰯ng đ逢嬰c 逢u tiên xét tuy吋n vào 
các tr逢運ng AH, CASP. 

a) A嘘i v噂i thí sinh đo衣t gi違i trong k┻ thi ch丑n h丑c sinh gi臼i qu嘘c gia, đo衣t 
gi違i trong Cu瓜c thi khoa h丑c, k悦 thu壱t c医p qu嘘c gia và đư t嘘t nghi羽p trung h丑c, n院u 
có k院t qu違 thi THPT qu嘘c gia đáp 泳ng tiêu chí đ違m b違o ch医t l逢嬰ng đ亥u vào quy 
đ鵜nh c栄a Quy ch院 này, Hi羽u tr逢荏ng các tr逢運ng xem xét, quy院t đ鵜nh cho vào h丑c; 

b) Thí sinh đo衣t huy ch逢挨ng vàng các gi違i vô đ鵜ch h衣ng nh医t qu嘘c gia t鰻 
ch泳c m瓜t l亥n trong n<m và thí sinh đ逢嬰c U益 ban TDTT có quy院t đ鵜nh công nh壱n 
là ki羽n t逢噂ng qu嘘c gia đư tham d詠 k┻ thi THPT qu嘘c gia, không có môn nào có 
k院t qu違 t瑛 1,0 đi吋m tr荏 xu嘘ng, đ逢嬰c 逢u tiên xét tuy吋n vào AH TDTT ho員c các 
ngành TDTT t逢挨ng 泳ng theo quy đ鵜nh c栄a t瑛ng tr逢運ng. 

Thí sinh đo衣t huy ch逢挨ng b衣c, huy ch逢挨ng đ欝ng các gi違i vô đ鵜ch h衣ng 
nh医t qu嘘c gia t鰻 ch泳c 1 l亥n trong n<m và thí sinh đ逢嬰c U益 ban TDTT có quy院t 
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đ鵜nh công nh壱n là v壱n đ瓜ng viên c医p 1 qu嘘c gia đư tham d詠 k┻ thi THPT qu嘘c 
gia, không có môn nào có k院t qu違 t瑛 1,0 đi吋m tr荏 xu嘘ng, đ逢嬰c 逢u tiên xét tuy吋n 
vào CASP TDTT ho員c các ngành TDTT t逢挨ng 泳ng c栄a các tr逢運ng; 

c) Thí sinh n<ng khi院u ngh羽 thu壱t đư t嘘t nghi羽p trung h丑c ho員c t嘘t nghi羽p 
trung c医p các tr逢運ng n<ng khi院u ngh羽 thu壱t, đo衣t gi違i chính th泳c trong các cu瓜c 
thi ngh羽 thu壱t chuyên nghi羽p chính th泳c toàn qu嘘c v隠 ca, múa, nh衣c đư tham d詠 
k┻ thi THPT qu嘘c gia, không có môn nào có k院t qu違 t瑛 1,0 đi吋m tr荏 xu嘘ng, 
đ逢嬰c tr逢運ng AH, CASP 逢u tiên xét tuy吋n theo quy đ鵜nh c栄a t瑛ng tr逢運ng; 

Nh英ng thí sinh đo衣t gi違i các ngành TDTT, n<ng khi院u ngh羽 thu壱t th運i 
gian đ逢嬰c tính đ吋 h逢荏ng 逢u tiên là không quá 4 n<m tính đ院n ngày d詠 thi ho員c 
xét tuy吋n vào tr逢運ng. 

4. Chính sách 逢u tiên theo khu v詠c 

a) Thí sinh h丑c liên t映c và t嘘t nghi羽p trung h丑c t衣i khu v詠c nào thì h逢荏ng 逢u 
tiên theo khu v詠c đó. N院u trong 3 n<m h丑c THPT (ho員c trong th運i gian h丑c trung 
c医p) có chuy吋n tr逢運ng thì th運i gian h丑c 荏 khu v詠c nào lâu h挨n đ逢嬰c h逢荏ng 逢u tiên 
theo khu v詠c đó. N院u m厩i n<m h丑c m瓜t tr逢運ng thu瓜c các khu v詠c có m泳c 逢u tiên 
khác nhau ho員c n穎a th運i gian h丑c 荏 tr逢運ng này, n穎a th運i gian h丑c 荏 tr逢運ng kia thì t嘘t 
nghi羽p 荏 khu v詠c nào, h逢荏ng 逢u tiên theo khu v詠c đó. Quy đ鵜nh này áp d映ng cho t医t 
c違 thí sinh, k吋 c違 thí sinh đư t嘘t nghi羽p t瑛 tr逢噂c n<m tuy吋n sinh. 

b) Các tr逢運ng h嬰p sau đây đ逢嬰c h逢荏ng 逢u tiên khu v詠c theo h瓜 kh育u 
th逢運ng trú: 

- H丑c sinh các tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c n瓜i trú; 

- H丑c sinh các tr逢運ng, l噂p d詠 b鵜 AH; 

- H丑c sinh các l噂p t衣o ngu欝n đ逢嬰c m荏 theo quy院t đ鵜nh c栄a các B瓜, c挨 
quan ngang B瓜 ho員c UBND c医p t雨nh; 

- H丑c sinh có h瓜 kh育u th逢運ng trú (trong th運i gian h丑c THPT ho員c trung 
c医p) trên 18 tháng t衣i các xư khu v詠c III và các xư có thôn đ員c bi羽t khó kh<n 
thu瓜c vùng dân t瓜c và mi隠n núi theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 tr逢荏ng, Ch栄 nhi羽m 曳y ban 
Dân t瓜c; các xư đ員c bi羽t khó kh<n vùng bưi ngang ven bi吋n và h違i đ違o; các xư đ員c 
bi羽t khó kh<n, xư biên gi噂i, xư an toàn khu vào di羽n đ亥u t逢 c栄a Ch逢挨ng trình 135 
theo quy đ鵜nh c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 n院u h丑c THPT (ho員c trung c医p) t衣i đ鵜a 
đi吋m thu瓜c huy羽n, th鵜 xư có ít nh医t m瓜t trong các xư thu瓜c di羽n nói trên; 

- Quân nhân; s┄ quan, h衣 s┄ quan, chi院n s┄ ngh┄a v映 trong Công an nhân dân 
đ逢嬰c c穎 đi d詠 thi, n院u đóng quân t瑛 18 tháng tr荏 lên t衣i khu v詠c nào thì h逢荏ng 逢u 
tiên theo khu v詠c đó ho員c theo h瓜 kh育u th逢運ng trú tr逢噂c khi nh壱p ng┡, tùy theo khu 
v詠c nào có m泳c 逢u tiên cao h挨n; n院u d逢噂i 18 tháng thì h逢荏ng 逢u tiên khu v詠c theo 
h瓜 kh育u th逢運ng trú tr逢噂c khi nh壱p ng┡. 
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c) Các khu v詠c tuy吋n sinh đ逢嬰c phân chia nh逢 sau: 

Khu v詠c 1 (KV1) g欝m: 

Các xư khu v詠c I, II, III thu瓜c vùng dân t瓜c và mi隠n núi theo quy đ鵜nh 
hi羽n hành t逢挨ng 泳ng v噂i th運i gian h丑c THPT ho員c trung c医p c栄a thí sinh; các xư 
đ員c bi羽t khó kh<n vùng bưi ngang ven bi吋n và h違i đ違o; các xư đ員c bi羽t khó kh<n, 
xư biên gi噂i, xư an toàn khu vào di羽n đ亥u t逢 c栄a Ch逢挨ng trình 135 theo quy đ鵜nh 
c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄. 

- Khu v詠c 2 - nông thôn (KV2-NT) g欝m: 

Các đ鵜a ph逢挨ng không thu瓜c KV1, KV2, KV3; 

- Khu v詠c 2 (KV2) g欝m: 

Các th鵜 xư, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c t雨nh; các th鵜 xư, huy羽n ngo衣i thành c栄a 
thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng (tr瑛 các xư thu瓜c KV1); 

- Khu v詠c 3 (KV3) g欝m:  

Các qu壱n n瓜i thành c栄a thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng. Thí sinh thu瓜c 
KV3 không thu瓜c di羽n h逢荏ng 逢u tiên khu v詠c. 

5. Khung đi吋m 逢u tiên theo đ嘘i t逢嬰ng và khu v詠c 

M泳c chênh l羽ch đi吋m trúng tuy吋n gi英a hai nhóm đ嘘i t逢嬰ng k院 ti院p là 1,0 
(m瓜t đi吋m), gi英a hai khu v詠c k院 ti院p là 0,5 (n穎a đi吋m) t逢挨ng 泳ng v噂i t鰻ng đi吋m 
3 bài thi/môn thi (trong t鰻 h嬰p môn xét tuy吋n) không nhân h羽 s嘘 theo thang 
đi吋m 10. 

 

Ch逢挨ngăII 

T蔚 CH永C, NHI烏M V影 VÀăQUY陰N H萎N C曳AăCÁCăTR姶云NG 
TRONGăCÔNGăTÁCăTUY韻N SINH 

Ai隠u 8. T鰻 ch泳c, nhi羽m v映 vàăquy隠n h衣n c栄a H瓜iăđ欝ng tuy吋năsinhătr逢運ng 
1. Hi羽u tr逢荏ng các tr逢運ng ra quy院t đ鵜nh thành l壱p H瓜i đ欝ng tuy吋n sinh 

(HATS) đ吋 đi隠u hành các công vi羽c liên quan đ院n công tác tuy吋n sinh. 

2. Thành ph亥n c栄a HATS tr逢運ng g欝m có: 

a) Ch栄 t鵜ch: Hi羽u tr逢荏ng ho員c Phó Hi羽u tr逢荏ng; 

b) Phó Ch栄 t鵜ch: Phó Hi羽u tr逢荏ng; 

c) U益 viên th逢運ng tr詠c: Tr逢荏ng phòng ho員c Phó Tr逢荏ng phòng Aào t衣o 
(ho員c Phòng Kh違o thí); 

d) Các u益 viên: M瓜t s嘘 Tr逢荏ng phòng, Tr逢荏ng khoa, Tr逢荏ng b瓜 môn và 
cán b瓜 công ngh羽 thông tin. 
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Nh英ng ng逢運i có ng逢運i thân (con, v嬰, ch欝ng, b嘘, m姻, anh, ch鵜, em ru瓜t 
c栄a  mình và c栄a v嬰 ho員c ch欝ng) d詠 thi hay xét tuy吋n vào tr逢運ng không đ逢嬰c 
tham gia HATS c栄a tr逢運ng và các ban giúp vi羽c HATS tr逢運ng trong n<m đó. 

3. Nhi羽m v映 và quy隠n h衣n c栄a HATS tr逢運ng. 

a) T鰻 ch泳c tri吋n khai các ph逢挨ng án tuy吋n sinh đư l詠a ch丑n;  

b) Gi違i quy院t th逸c m逸c và khi院u n衣i, t嘘 cáo liên quan đ院n công tác tuy吋n sinh;  

c) Thu và s穎 d映ng l羽 phí tuy吋n sinh, l羽 phí xét tuy吋n;  

d) T鰻ng k院t công tác tuy吋n sinh; quy院t đ鵜nh khen th逢荏ng, k益 lu壱t theo quy đ鵜nh;  

đ) Báo cáo k鵜p th運i k院t qu違 công tác tuy吋n sinh cho B瓜 GDAT và c挨 quan 
tr詠c ti院p qu違n lỦ tr逢運ng (B瓜, Ngành, UBND c医p t雨nh). 

4. Nhi羽m v映 và quy隠n h衣n c栄a Ch栄 t鵜ch HATS tr逢運ng. 

a) T鰻 ch泳c th詠c hi羽n và ch鵜u trách nhi羽m v隠 công tác tuy吋n sinh c栄a 
tr逢運ng; 

b) Báo cáo v噂i B瓜 GDAT và các c挨 quan có trách nhi羽m v隠 công tác tuy吋n 
sinh c栄a tr逢運ng; 

c) Thành l壱p các ban giúp vi羽c cho HATS tr逢運ng đ吋 tri吋n khai công tác 
tuy吋n sinh. 

5. Phó Ch栄 t鵜ch HATS tr逢運ng th詠c hi羽n các nhi羽m v映 đ逢嬰c Ch栄 t鵜ch HATS 
phân công và thay m員t Ch栄 t鵜ch HATS gi違i quy院t công vi羽c khi Ch栄 t鵜ch HATS 
u益 quy隠n. 

Ai隠u 9. T鰻 ch泳c, nhi羽m v映 vàăquy隠n h衣n c栄aăBanăth逢ăkỦăHATSătr逢運ng 

1. Thành ph亥n Ban Th逢 kỦ HATS tr逢運ng g欝m có: 

a) Tr逢荏ng ban do U益 viên th逢運ng tr詠c HATS tr逢運ng kiêm nhi羽m; 

b) Các u益 viên: m瓜t s嘘 cán b瓜 Phòng Aào t衣o ho員c Phòng Kh違o thí, các 
khoa, phòng và cán b瓜 công ngh羽 thông tin. 

2. Nhi羽m v映 và quy隠n h衣n c栄a Ban th逢 kỦ HATS c栄a tr逢運ng s穎 d映ng k院t 
qu違 k┻ thi THPT qu嘘c gia đ吋 s挨 tuy吋n, xét tuy吋n: 

a) C壱p nh壱t lên C鰻ng thông tin tuy吋n sinh c栄a B瓜 GDAT t医t c違 các thông tin 
c栄a tr逢運ng theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 13 c栄a Quy ch院 này đ吋 th詠c hi羽n xét tuy吋n; 

b) D詠 ki院n ph逢挨ng án đi吋m trúng tuy吋n, trình HATS quy院t đ鵜nh; 

c) L壱p danh sách thí sinh trúng tuy吋n; 

d) Tri羽u t壱p thí sinh trúng tuy吋n; 
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đ) Ki吋m tra h欝 s挨 c栄a thí sinh trúng tuy吋n theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 14, 15 c栄a 
Quy ch院 này; 

e) Th詠c hi羽n các nhi羽m v映 khác do Ch栄 t鵜ch HATS giao. 

3. Nhi羽m v映 và quy隠n h衣n c栄a Ban th逢 kỦ HATS tr逢運ng đ嘘i v噂i tr逢運ng 
không s穎 d映ng k院t qu違 k┻ thi THPT qu嘘c gia đ吋 s挨 tuy吋n, xét tuy吋n:  

a) Công b嘘 các thông tin liên quan đ院n đi隠u ki羽n, h欝 s挨, th運i gian và đ鵜a 
đi吋m đ<ng kỦ d詠 thi, xét tuy吋n trên trang thông tin đi羽n t穎 c栄a tr逢運ng và các 
ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng khác; 

b) Th詠c hi羽n các nhi羽m v映 khác c栄a Ban th逢 kỦ theo quy đ鵜nh c栄a Quy ch院 
thi THPT qu嘘c gia và xét công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT n院u th詠c hi羽n thi tuy吋n. 

c) Th詠c hi羽n các nhi羽m v映 khác do Ch栄 t鵜ch HATS giao. 

Ai隠u 10. T鰻 ch泳c, nhi羽m v映 vàăquy隠n h衣n c栄aăcácăbanăchuyênămônăđ嘘i 
v噂iătr逢運ng tuy吋n sinh b茨ngăph逢挨ngăth泳c thi tuy吋n ho員c thi tuy吋n k院t h嬰p 
v噂iăxétătuy吋n 

1. Các ban chuyên môn đ嘘i v噂i tr逢運ng tuy吋n sinh b茨ng ph逢挨ng th泳c thi 
tuy吋n ho員c thi tuy吋n k院t h嬰p v噂i xét tuy吋n g欝m: Ban Th逢 kỦ, Ban A隠 thi, Ban 
Coi thi, Ban Ch医m thi, Ban Phúc kh違o. 

 2. T鰻 ch泳c, nhi羽m v映 và quy隠n h衣n c栄a các Ban chuyên môn c栄a các 
tr逢運ng t鰻 ch泳c thi tuy吋n th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh c栄a Quy ch院 thi THPT qu嘘c gia 
và xét công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT. Hi羽u tr逢荏ng các tr逢運ng t鰻 ch泳c thi các môn 
n<ng khi院u, thi đánh giá n<ng l詠c chuyên bi羽t, có th吋 ban hành Quy ch院 tuy吋n 
sinh c栄a tr逢運ng sau khi tham kh違o Ủ ki院n c栄a H瓜i đ欝ng Khoa h丑c và Aào t衣o 
tr逢運ng, công b嘘 công khai trên trang thông tin đi羽n t穎 c栄a tr逢運ng và g穎i v隠 B瓜 
GDAT đ吋 báo cáo. 

 

Ch逢挨ngăIII 

TUY韻N SINH T萎IăCÁCăTR姶云NG 
S盈 D影NG K蔭T QU謂 C曳A K┺ THI THPT QU渦C GIA 

Ai隠u 11.ăNguyênăt逸c l詠a ch丑n t鰻 h嬰păcácăbàiăthi/mônăthiăđ吋 xétătuy吋n 

         1. Nh英ng tr逢運ng s穎 d映ng t鰻 h嬰p các bài thi/môn thi m噂i ngoài các kh嘘i thi 
truy隠n th嘘ng (kh嘘i thi mà tr逢運ng đư s穎 d映ng t瑛 n<m 2014 tr荏 v隠 tr逢噂c) đ吋 xét 
tuy吋n cho m瓜t ngành c亥n dành ít nh医t 25% ch雨 tiêu c栄a ngành đó đ吋 xét tuy吋n 
theo các kh嘘i thi truy隠n th嘘ng. Quy đ鵜nh này ch雨 th詠c hi羽n trong n<m 2017. 

2. Vi羽c thêm các t鰻 h嬰p bài thi/môn thi m噂i đ吋 xét tuy吋n đ逢嬰c th詠c hi羽n theo 
nguyên t逸c: 
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        a) S穎 d映ng k院t qu違 c栄a 3 bài thi/môn thi, trong đó có ít nh医t m瓜t trong hai 
bài thi Toán, Ng英 v<n đ吋 xét tuy吋n. Các bài thi/môn thi đ逢a vào t鰻 h嬰p đ吋 xét 
tuy吋n ph違i g逸n v噂i yêu c亥u c栄a ngành đào t衣o; không s穎 d映ng nhi隠u h挨n 4 t鰻 
h嬰p bài thi/môn thi đ吋 xét tuy吋n cho m瓜t ngành;  

b) A嘘i v噂i các tr逢運ng, ngành n<ng khi院u, s穎 d映ng k院t qu違 c栄a 3 bài thi/môn 
thi, trong đó, có ít nh医t m瓜t bài thi Toán ho員c Ng英 v<n k院t h嬰p v噂i k院t qu違 thi 
n<ng khi院u đ吋 xét tuy吋n. 

3. Tùy theo yêu c亥u c栄a ngành đào t衣o, các tr逢運ng có th吋 quy đ鵜nh bài 
thi/môn thi chính đ逢嬰c nhân h羽 s嘘 khi xét tuy吋n.  

Ai隠u 12. Ng逢叡ngăđ違m b違o ch医tăl逢嬰ngăđ亥uăvào 

1. N<m 2017, B瓜 GDAT quy đ鵜nh ng逢叡ng đ違m b違o ch医t l逢嬰ng đ亥u vào nh逢 sau: 

a) C<n c泳 k院t qu違 c栄a k┻ thi THPT qu嘘c gia, B瓜 GDAT xác đ鵜nh ng逢叡ng 
đ違m b違o ch医t l逢嬰ng đ亥u vào AH đ吋 các tr逢運ng xây d詠ng ph逢挨ng án xét tuy吋n.  

b) Các tr逢運ng AH đóng trên đ鵜a bàn các t雨nh thu瓜c khu v詠c Tây B逸c, Tây 
Nguyên và Tây Nam B瓜 đ逢嬰c xét tuy吋n nh英ng thí sinh có h瓜 kh育u th逢運ng trú t瑛 
3 n<m tr荏 lên, h丑c 3 n<m liên t映c và t嘘t nghi羽p trung h丑c t衣i các t雨nh thu瓜c khu 
v詠c này v噂i k院t qu違 thi (t鰻ng đi吋m 3 bài thi/môn thi c栄a t鰻 h嬰p dùng đ吋 xét 
tuy吋n) th医p h挨n ng逢叡ng đ違m b違o ch医t l逢嬰ng đ亥u vào 1,0 đi吋m (theo thang đi吋m 
10) và ph違i h丑c b鰻 sung ki院n th泳c m瓜t h丑c k┻ tr逢噂c khi vào h丑c chính th泳c. 
Ch逢挨ng trình b鰻 sung ki院n th泳c do Hi羽u tr逢荏ng các tr逢運ng quy đ鵜nh. 

2. T瑛 n<m 2018 tr荏 đi, khi các tr逢運ng đư công khai đ亥y đ栄 và chu育n xác 
các thông tin theo quy đ鵜nh t衣i đi吋m a kho違n 1 Ai隠u 3 c栄a Quy ch院 này thì m厩i 
tr逢運ng t詠 xác đ鵜nh ng逢叡ng đ違m b違o ch医t l逢嬰ng đ亥u vào cho tr逢運ng mình. 

Ai隠u 13. T鰻 ch泳căxétătuy吋n  

1. Nguyên t逸c xét tuy吋n:  

a) Thí sinh có đ栄 các đi隠u ki羽n quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 6 c栄a Quy ch院 này và 
đáp 泳ng yêu c亥u c栄a tr逢運ng có quy隠n AKXT; 

b) Thí sinh đ逢嬰c AKXT không gi噂i h衣n s嘘 nguy羽n v丑ng, s嘘 tr逢運ng và ph違i 
s逸p x院p nguy羽n v丑ng theo th泳 t詠 逢u tiên t瑛 cao xu嘘ng th医p (nguy羽n v丑ng 1 là 
nguy羽n v丑ng cao nh医t). Trong xét tuy吋n đ嬰t 1, đ嘘i v噂i t瑛ng tr逢運ng, ngành, thí 
sinh đ逢嬰c xét tuy吋n bình đ鰯ng theo k院t qu違 thi, không phân bi羽t th泳 t詠 逢u tiên c栄a 
nguy羽n v丑ng đ<ng kỦ tr瑛 quy đ鵜nh t衣i đi吋m c kho違n này. A嘘i v噂i m厩i thí sinh, n院u 
AKXT vào nhi隠u tr逢運ng/ngành thì vi羽c xét tuy吋n đ逢嬰c th詠c hi羽n theo th泳 t詠 逢u 
tiên c栄a các nguy羽n v丑ng; thí sinh ch雨 trúng tuy吋n vào 1 nguy羽n v丑ng 逢u tiên cao 
nh医t có th吋 trong danh sách các nguy羽n v丑ng đư đ<ng kỦ. Thí sinh AKXT vào các 
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tr逢運ng thu瓜c B瓜 Công an, B瓜 Qu嘘c phòng, ngoài các quy đ鵜nh này còn ph違i th詠c 
hi羽n các quy đ鵜nh, h逢噂ng d磯n c栄a B瓜 liên quan; 

c) Ai吋m xét tuy吋n là t鰻ng đi吋m các bài thi/môn thi theo thang đi吋m 10 đ嘘i 
v噂i t瑛ng bài thi/môn thi c栄a t瑛ng t鰻 h嬰p xét tuy吋n và đ逢嬰c làm tròn đ院n 0,25; 
c瓜ng v噂i đi吋m 逢u tiên đ嘘i t逢嬰ng, khu v詠c theo Ai隠u 7 c栄a Quy ch院 này. A嘘i v噂i 
các thí sinh b茨ng đi吋m xét tuy吋n 荏 cu嘘i danh sách thì xét trúng tuy吋n theo các 
đi隠u ki羽n ph映 do m厩i tr逢運ng đư thông báo, n院u v磯n còn v逢嬰t ch雨 tiêu thì 逢u tiên 
thí sinh có nguy羽n v丑ng cao h挨n;  

d) Thí sinh trúng tuy吋n ph違i xác nh壱n nh壱p h丑c trong th運i h衣n quy đ鵜nh. 
Quá th運i h衣n này, thí sinh không xác nh壱n nh壱p h丑c đ逢嬰c xem nh逢 t瑛 ch嘘i nh壱p 
h丑c và tr逢運ng đ逢嬰c xét tuy吋n thí sinh khác trong đ嬰t xét tuy吋n b鰻 sung;   

đ) Các tr逢運ng có th吋 th詠c hi羽n nhi隠u đ嬰t tuy吋n sinh trong n<m. 

2. H厩 tr嬰 c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o: 

B瓜 GDAT xây d詠ng C鰻ng thông tin tuy吋n sinh đ吋 h厩 tr嬰 thí sinh và các 
tr逢運ng trong công tác tuy吋n sinh, bao g欝m các thông tin v隠: ch雨 đ衣o đi隠u hành 
công tác tuy吋n sinh; c挨 s荏 d英 li羽u v隠 k院t qu違 k┻ thi THPT qu嘘c gia; đ隠 án tuy吋n 
sinh/đi隠u ki羽n tuy吋n sinh c栄a các tr逢運ng; h羽 th嘘ng nh壱p d英 li羽u th嘘ng kê nguy羽n 
v丑ng c栄a thí sinh và các thông tin khác c亥n thi院t cho công tác tuy吋n sinh. 

3. Nhi羽m v映 c栄a các tr逢運ng: 

a) Tr逢噂c khi thí sinh làm th栄 t映c AKXT, các tr逢運ng công b嘘 các thông tin 
c亥n thi院t lên trang thông tin đi羽n t穎 c栄a tr逢運ng đ吋 thí sinh AKXT: mư s嘘 tr逢運ng, 
mư s嘘 ngành, ch雨 tiêu tuy吋n sinh c栄a ngành, t鰻 h嬰p xét tuy吋n, quy đ鵜nh chênh 
l羽ch đi吋m xét tuy吋n gi英a các t鰻 h嬰p, các đi隠u ki羽n ph映 s穎 d映ng trong xét tuy吋n 
và các quy đ鵜nh khác không trái v噂i quy đ鵜nh c栄a Quy ch院 này; nh壱p đ亥y đ栄 các 
thông tin v隠 tuy吋n sinh c栄a tr逢運ng lên C鰻ng thông tin tuy吋n sinh c栄a B瓜 GDAT 
trong th運i h衣n quy đ鵜nh. Riêng đi吋m nh壱n AKXT có th吋 quy đ鵜nh sau khi có k院t 
qu違 thi THPT qu嘘c gia và phù h嬰p v噂i ng逢叡ng đ違m b違o ch医t l逢嬰ng đ亥u vào theo 
quy đ鵜nh c栄a Quy ch院 này;  

b) Các tr逢運ng có th吋 t詠 nguy羽n ph嘘i h嬰p v噂i nhau thành nhóm tr逢運ng đ吋 
th詠c hi羽n xét tuy吋n;  

c) Th詠c hi羽n quy trình xét tuy吋n đ嬰t 1 quy đ鵜nh t衣i kho違n 5 Ai隠u này và xét 
tuy吋n b鰻 sung quy đ鵜nh t衣i kho違n 6 Ai隠u này; quy院t đ鵜nh đi吋m trúng tuy吋n, danh 
sách thí sinh trúng tuy吋n vào các ngành c栄a tr逢運ng và công b嘘 k院t qu違 trúng tuy吋n 
trong th運i h衣n quy đ鵜nh; 

d) C壱p nh壱t lên C鰻ng thông tin tuy吋n sinh c栄a B瓜 GDAT danh sách thí sinh 
đư xác nh壱n nh壱p h丑c; báo cáo B瓜 GDAT k院t qu違 nh壱p h丑c c栄a thí sinh sau m厩i k┻ 
tuy吋n sinh theo quy đ鵜nh. 
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         đ) Ch雨 tiêu tuy吋n sinh c栄a các c挨 s荏 giáo d映c AH xác đ鵜nh theo Thông t逢 
s嘘 32/2015/TT-BGDAT ngày 16 tháng 12 n<m 2015 c栄a B瓜 GDAT quy đ鵜nh v隠 
xác đ鵜nh ch雨 tiêu tuy吋n sinh đ嘘i v噂i c挨 s荏 giáo d映c AH; ch雨 tiêu tuy吋n sinh 
CASP xác đ鵜nh theo quy đ鵜nh t衣i Thông t逢 s嘘 57/2011/TT-BGDAT ngày 02 
tháng 12 n<m 2011 c栄a B瓜 GDAT quy đ鵜nh vi羽c xác đ鵜nh ch雨 tiêu tuy吋n sinh 
trình đ瓜 ti院n s┄, th衣c s┄, đ衣i h丑c, cao đ鰯ng và trung c医p chuyên nghi羽p. A嘘i v噂i 
các tr逢運ng đ逢嬰c thí đi吋m đ鰻i m噂i c挨 ch院 ho衣t đ瓜ng giai đo衣n 2014-2017 theo 
Ngh鵜 quy院t s嘘 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 n<m 2014 c栄a Chính ph栄, ch雨 tiêu 
tuy吋n sinh c<n c泳 vào n瓜i dung quy院t đ鵜nh c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 phê duy羽t 
A隠 án thí đi吋m đ鰻i m噂i c挨 ch院 ho衣t đ瓜ng c栄a tr逢運ng.  

4. Nhi羽m v映 c栄a thí sinh:  

a) A吋 xét tuy吋n đ嬰t 1, thí sinh n瓜p phi院u AKXT cùng v噂i h欝 s挨 đ<ng kỦ 
d詠 thi THPT qu嘘c gia theo quy đ鵜nh c栄a s荏 GDAT kèm theo l羽 phí AKXT. 
Trong các đ嬰t xét tuy吋n b鰻 sung, thí sinh th詠c hi羽n AKXT và n瓜p l羽 phí theo 
quy đ鵜nh c栄a tr逢運ng; 

b) Sau khi có k院t qu違 thi THPT qu嘘c gia, thí sinh đ逢嬰c đi隠u ch雨nh nguy羽n 
v丑ng AKXT m瓜t l亥n trong th運i gian quy đ鵜nh, b茨ng ph逢挨ng th泳c tr詠c tuy院n 
ho員c tr詠c ti院p t衣i n挨i đ<ng kỦ d詠 thi;  

c) Xác nh壱n nh壱p h丑c vào tr逢運ng đư trúng tuy吋n theo quy đ鵜nh t衣i đi吋m đ 
kho違n 5 ho員c đi吋m e kho違n 6 Ai隠u này; 

d) Thí sinh ch鵜u trách nhi羽m v隠 tính xác th詠c c栄a các thông tin AKXT và 
đ<ng kỦ d詠 thi. Các tr逢運ng có quy隠n t瑛 ch嘘i ti院p nh壱n ho員c bu瓜c thôi h丑c n院u thí 
sinh không đ違m b違o các đi隠u ki羽n trúng tuy吋n khi đ嘘i chi院u thông tin AKXT và d英 
li羽u đ<ng kỦ d詠 thi v噂i h欝 s挨 g嘘c. 

5. Xét tuy吋n đ嬰t 1 

a) Sau khi k院t thúc th運i gian AKXT, các tr逢運ng tham kh違o thông tin trên 
C鰻ng thông tin tuy吋n sinh c栄a B瓜 GDAT đ吋 chu育n b鵜 ph逢挨ng án tuy吋n sinh phù h嬰p; 

b) Sau khi h院t th運i h衣n thí sinh đ逢嬰c đi隠u ch雨nh nguy羽n v丑ng AKXT, các 
tr逢運ng/nhóm tr逢運ng khai thác thông tin (c栄a tr逢運ng/nhóm tr逢運ng mình và c栄a 
các tr逢運ng/nhóm tr逢運ng khác có liên quan) trên C鰻ng thông tin tuy吋n sinh c栄a 
B瓜 GDAT đ吋 d詠 ki院n đi吋m trúng tuy吋n, d詠 ki院n danh sách thí sinh trúng tuy吋n 
vào tr逢運ng/nhóm tr逢運ng theo quy đ鵜nh t衣i đi吋m b kho違n 1 Ai隠u này; 

c) Các tr逢運ng/nhóm tr逢運ng (bao g欝m c違 các tr逢運ng đ員c thù quy đ鵜nh t衣i 
đi吋m c kho違n 1 Ai隠u 2 c栄a Quy ch院 này) nh壱p lên C鰻ng thông tin tuy吋n sinh c栄a 
B瓜 GDAT danh sách thí sinh trúng tuy吋n d詠 ki院n trong th運i gian quy đ鵜nh đ吋 h羽 
th嘘ng t詠 đ瓜ng lo衣i b臼 nh英ng nguy羽n v丑ng th医p c栄a thí sinh đ逢嬰c d詠 ki院n trúng 
tuy吋n nhi隠u nguy羽n v丑ng theo quy đ鵜nh t衣i đi吋m b kho違n 1 Ai隠u này; 
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d) Các tr逢運ng/nhóm tr逢運ng đi隠u ch雨nh đi吋m trúng tuy吋n cho phù h嬰p v噂i 
ch雨 tiêu trong th運i h衣n quy đ鵜nh; quy院t đ鵜nh đi吋m trúng tuy吋n và danh sách thí 
sinh trúng tuy吋n chính th泳c; công b嘘 k院t qu違 trúng tuy吋n trên trang thông tin 
đi羽n t穎 c栄a tr逢運ng và trên ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng khác; 

đ) Thí sinh xác nh壱n nh壱p h丑c vào tr逢運ng đư trúng tuy吋n trong th運i h衣n 
quy đ鵜nh b茨ng cách g穎i b違n chính Gi医y ch泳ng nh壱n k院t qu違 thi đ院n tr逢運ng b茨ng 
th逢 chuy吋n phát nhanh; 

e) Các tr逢運ng t鰻ng h嬰p k院t qu違 thí sinh xác nh壱n nh壱p h丑c, c壱p nh壱t lên 
C鰻ng thông tin tuy吋n sinh c栄a B瓜 GDAT và quy院t đ鵜nh d瑛ng xét tuy吋n hay ti院p 
t映c xét tuy吋n b鰻 sung. 

6. Xét tuy吋n b鰻 sung                          

a) Xét tuy吋n b鰻 sung có th吋 đ逢嬰c th詠c hi羽n m瓜t l亥n hay nhi隠u l亥n; 

b) C<n c泳 ch雨 tiêu tuy吋n sinh c栄a tr逢運ng và s嘘 thí sinh trúng tuy吋n đư xác 
nh壱n nh壱p h丑c t衣i tr逢運ng sau xét tuy吋n đ嬰t 1 (k吋 c違 s嘘 thí sinh đ逢嬰c tuy吋n th鰯ng 
và s嘘 h丑c sinh d詠 b鵜 c栄a tr逢運ng; h丑c sinh các tr逢運ng d詠 b鵜 AH đ逢嬰c giao v隠 
tr逢運ng), H瓜i đ欝ng tuy吋n sinh tr逢運ng xem xét, quy院t đ鵜nh các n瓜i dung xét tuy吋n 
b鰻 sung; 

c) Các tr逢運ng thông báo đi隠u ki羽n xét tuy吋n b鰻 sung, đi吋m nh壱n h欝 s挨 xét 
tuy吋n b鰻 sung không đ逢嬰c th医p h挨n đi吋m trúng tuy吋n đ嬰t 1; công b嘘 l鵜ch xét tuy吋n; 

d) Thí sinh ch逢a trúng tuy吋n hay đư trúng tuy吋n mà ch逢a xác nh壱n nh壱p 
h丑c vào b医t c泳 tr逢運ng nào có th吋 th詠c hi羽n AKXT b鰻 sung tr詠c tuy院n ho員c theo 
ph逢挨ng th泳c khác do tr逢運ng quy đ鵜nh; 

đ) K院t thúc m厩i đ嬰t xét tuy吋n, tr逢運ng công b嘘 trên trang thông tin đi羽n t穎 
c栄a tr逢運ng và trên ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng v隠 đi吋m trúng tuy吋n, danh 
sách thí sinh trúng tuy吋n; 

e) Thí sinh xác nh壱n nh壱p h丑c trong th運i h衣n quy đ鵜nh, b茨ng ph逢挨ng th泳c 
tr詠c tuy院n ho員c theo quy đ鵜nh c栄a t瑛ng tr逢運ng; 

g) Tr逢運ng c壱p nh壱t danh sách thí sinh xác nh壱n nh壱p h丑c lên C鰻ng thông 
tin tuy吋n sinh c栄a B瓜 GDAT. 

Ai隠u 14. Tri羽u t壱păthíăsinhătrúngătuy吋năđ院nătr逢運ng  

1. H瓜i đ欝ng tuy吋n sinh tr逢運ng g穎i gi医y tri羽u t壱p thí sinh trúng tuy吋n, trong 
đó ghi rõ nh英ng th栄 t映c c亥n thi院t đ嘘i v噂i thí sinh khi nh壱p h丑c. 

2. Tr逢運ng t鰻 ch泳c ki吋m tra s泳c kho飲 cho thí sinh m噂i nh壱p h丑c theo h逢噂ng 
d磯n c栄a liên B瓜 Y t院 và B瓜 GDAT. 

3. Thí sinh trúng tuy吋n vào tr逢運ng c亥n n瓜p b違n sao h嬰p l羽 nh英ng gi医y t運 sau đây: 
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a) H丑c b衣; 

b) Gi医y ch泳ng nh壱n t嘘t nghi羽p trung h丑c t衣m th運i đ嘘i v噂i nh英ng ng逢運i 
trúng tuy吋n ngay trong n<m t嘘t nghi羽p ho員c b茨ng t嘘t nghi羽p trung h丑c đ嘘i v噂i 
nh英ng ng逢運i đư t嘘t nghi羽p các n<m tr逢噂c. Nh英ng ng逢運i m噂i n瓜p gi医y ch泳ng 
nh壱n t嘘t nghi羽p t衣m th運i, đ亥u n<m h丑c sau ph違i xu医t trình b違n chính b茨ng t嘘t 
nghi羽p trung h丑c đ吋 đ嘘i chi院u ki吋m tra; 

c) Gi医y khai sinh; 

d) Các minh ch泳ng đ吋 đ逢嬰c h逢荏ng ch院 đ瓜 逢u tiên quy đ鵜nh trong v<n b違n 
h逢噂ng d磯n c栄a B瓜 GDAT; 

đ) Gi医y tri羽u t壱p trúng tuy吋n. 

4. A嘘i v噂i thí sinh đ院n tr逢運ng nh壱p h丑c ch壱m sau 15 ngày tr荏 lên k吋 t瑛 
ngày nh壱p h丑c ghi trong gi医y tri羽u t壱p trúng tuy吋n: 

a) N院u không có lỦ do chính đáng thì coi nh逢 b臼 h丑c; 

b) N院u đ院n ch壱m do 嘘m đau, tai n衣n, có gi医y xác nh壱n c栄a b羽nh vi羽n qu壱n, 
huy羽n tr荏 lên ho員c do thiên tai có xác nh壱n c栄a UBND qu壱n, huy羽n tr荏 lên, các 
tr逢運ng xem xét quy院t đ鵜nh ti院p nh壱n vào h丑c ho員c b違o l逢u k院t qu違 tuy吋n sinh đ吋 
thí sinh vào h丑c n<m sau. 

5. Ch雨 có Ch栄 t鵜ch UBND c医p t雨nh m噂i có quy隠n kỦ quy院t đ鵜nh gi英 l衣i ng逢運i 
đư trúng tuy吋n, nh逢ng ph違i gi違i thích rõ lỦ do và c<n c泳 pháp lu壱t c栄a quy院t đ鵜nh 
đó. Nh英ng thí sinh b鵜 đ鵜a ph逢挨ng gi英 l衣i không cho đi h丑c có quy隠n khi院u n衣i lên 
các c挨 quan có th育m quy隠n theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t khi院u n衣i, t嘘 cáo.  

Ai隠u 15. Ki吋m tra h欝 s挨ăc栄aăthíăsinhătrúngătuy吋n 

1. Khi thí sinh đ院n nh壱p h丑c, tr逢運ng ph違i t鰻 ch泳c ki吋m tra h欝 s挨 đư n瓜p 
theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 3 Ai隠u 14 c栄a Quy ch院 này. 

2. Trong quá trình sinh viên đang theo h丑c t衣i tr逢運ng, tr逢運ng t鰻 ch泳c thanh 
tra, ki吋m tra h欝 s挨 và k院t qu違 thi c栄a thí sinh theo quy đ鵜nh. 

Ai隠u 16. S穎 d映ngăcôngăngh羽 thôngătinătrongăcôngătácătuy吋n sinh 

1. Các s荏 GDAT chu育n b鵜 đ栄 c挨 s荏 v壱t ch医t, thi院t b鵜 và c穎 cán b瓜 đ栄 trình 
đ瓜 nh壱p d英 li羽u AKXT ban đ亥u c栄a thí sinh lên C鰻ng thông tin tuy吋n sinh c栄a 
B瓜 GDAT; đ違m b違o quy trình, th運i h衣n th詠c hi羽n công vi羽c theo k院 ho衣ch chung 
v隠 tuy吋n sinh.  

2. Các tr逢運ng chu育n b鵜 đ栄 c挨 s荏 v壱t ch医t, thi院t b鵜 và c穎 cán b瓜 đ栄 trình đ瓜 
làm chuyên trách công ngh羽 thông tin đ吋 th詠c hi羽n các công vi羽c sau: 

a) L壱p đ鵜a ch雨 e-mail chính th泳c s穎 d映ng trong công tác tuy吋n sinh;  

b) Khai thác, x穎 lỦ thông tin; c壱p nh壱t d英 li羽u... theo đúng c医u trúc, quy 
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trình, th運i h衣n lên C鰻ng thông tin tuy吋n sinh c栄a B瓜 GDAT; 

c) G穎i Gi医y báo trúng tuy吋n cho thí sinh trúng tuy吋n, trong đó ghi rõ k院t 
qu違 thi c栄a thí sinh; 

d) Th詠c hi羽n các quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 13 c栄a Quy ch院 này và các quy đ鵜nh 
khác v隠 tuy吋n sinh. 

        3. Ng逢運i nh壱p d英 li羽u lên C鰻ng thông tin tuy吋n sinh c栄a B瓜 GDAT có 
trách nhi羽m ki吋m tra, đ嘘i chi院u thông tin đư nh壱p v噂i thông tin liên quan trong 
h欝 s挨 thí sinh và thông tin trên c挨 s荏 d英 li羽u thi THPT qu嘘c gia; kỦ biên b違n xác 
nh壱n và ch鵜u trách nhi羽m v隠 công tác ki吋m tra. 
 

Ch逢挨ngăIV 
TUY韻N SINH T萎IăCÁCăTR姶云NG 

KHÔNGăS盈 D影NG K蔭T QU謂 K┺ THI THPT QU渦C GIA 

Ai隠uă17.ăYêuăc亥u v隠 đ違m b違o ch医tăl逢嬰ngăđ亥uăvàoăđ嘘i v噂iătr逢運ngăkhôngă
s穎 d映ng k院t qu違 k┻ thi THPT qu嘘c gia 

1. A嘘i v噂i tr逢運ng tuy吋n sinh b茨ng ph逢挨ng th泳c thi tuy吋n theo bài thi/môn 
thi ho員c xét tuy吋n d詠a trên t鰻 h嬰p các môn h丑c 荏 THPT, vi羽c l詠a ch丑n t鰻 h嬰p 
bài thi/môn thi ho員c t鰻 h嬰p môn h丑c dùng đ吋 xét tuy吋n đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy 
đ鵜nh t衣i Ai隠u 11 c栄a Quy ch院 này. 

2. A嘘i v噂i tr逢運ng s穎 d映ng ph逢挨ng án thi tuy吋n, chính sách đ違m b違o ch医t 
l逢嬰ng đ亥u vào ph違i đ逢嬰c ghi trong đ隠 án tuy吋n sinh theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 3 c栄a 
Quy ch院 này. 

3. Ng逢叡ng đ違m b違o ch医t l逢嬰ng đ亥u vào n<m 2017 đ逢嬰c th詠c hi羽n nh逢 sau: 

a) A嘘i v噂i tr逢運ng s穎 d映ng ph逢挨ng án xét tuy吋n d詠a vào k院t qu違 h丑c t壱p 
THPT, đi吋m trung bình c栄a t瑛ng môn h丑c trong t鰻 h嬰p các môn dùng đ吋 xét 
tuy吋n ho員c đi吋m trung bình chung c栄a các môn h丑c dùng đ吋 xét tuy吋n không 
nh臼 h挨n 6,0 đ嘘i v噂i trình đ瓜 AH (theo thang đi吋m 10).  

b) Tr逢運ng AH đóng t衣i các t雨nh biên gi噂i, vùng có đi隠u ki羽n kinh t院 - xư 
h瓜i đ員c bi羽t khó kh<n có th吋 xét tuy吋n các thí sinh có h瓜 kh育u th逢運ng trú t瑛 3 
n<m tr荏 lên, h丑c 3 n<m liên t映c và t嘘t nghi羽p THPT t衣i các t雨nh, đ鵜a ph逢挨ng này 
荏 m泳c th医p h挨n 0,5 đi吋m so v噂i m泳c quy đ鵜nh t衣i đi吋m a kho違n này. Nh英ng h丑c 
sinh này ph違i h丑c b鰻 sung ki院n th泳c 1 h丑c k┻ tr逢噂c khi vào h丑c chính th泳c. 
Ch逢挨ng trình b鰻 sung ki院n th泳c do Hi羽u tr逢荏ng các tr逢運ng quy đ鵜nh. 

4. T瑛 n<m 2018 tr荏 đi ng逢叡ng đ違m b違o ch医t l逢嬰ng đ亥u vào th詠c hi羽n theo 
quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u 12 c栄a Quy ch院 này.  



 20 

5. A嘘i v噂i tr逢運ng xét tuy吋n h丑c sinh t嘘t nghi羽p trung c医p vào các ngành 
h丑c trình đ瓜 CASP, ph違i quy đ鵜nh rõ trong đ隠 án tuy吋n sinh cách th泳c xét tuy吋n 
vào ngành h丑c phù h嬰p. 

6. A嘘i v噂i các ngành n<ng khi院u thu瓜c kh嘘i ngành v<n hóa - ngh羽 thu壱t, 
đi吋m xét tuy吋n c栄a các môn v<n hóa ph違i đáp 泳ng yêu c亥u t嘘i thi吋u đ吋 hoàn 
thành ch逢挨ng trình ph鰻 thông đ逢嬰c B瓜 V<n hóa,Th吋 thao và Du l鵜ch, B瓜 GDAT 
ch医p thu壱n. 

Ai隠u 18. T鰻 ch泳căthiăđ嘘i v噂iăcácătr逢運ng tuy吋n sinh b茨ngăph逢挨ngăth泳c 
thi tuy吋n 

1. Yêu c亥u v隠 đ隠 thi 

  a) A嘘i v噂i các môn v<n hóa: th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh t衣i Quy ch院 thi THPT 
qu嘘c gia và xét công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT; 

b) A嘘i v噂i các môn thi n<ng khi院u và các môn thi đánh giá n<ng l詠c 
chuyên bi羽t: th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh t衣i Quy ch院 tuy吋n sinh c栄a tr逢運ng do Hi羽u 
tr逢荏ng ban hành sau khi có Ủ ki院n c栄a H瓜i đ欝ng Khoa h丑c và Aào t衣o tr逢運ng, 
báo cáo B瓜 GDAT và công b嘘 công khai trên trang thông tin đi羽n t穎 c栄a tr逢運ng; 

2. T鰻 ch泳c coi thi, ch医m thi, ch医m phúc kh違o  

Th詠c hi羽n theo Quy ch院 tuy吋n sinh c栄a tr逢運ng. N瓜i dung Quy ch院 tuy吋n sinh 
c栄a tr逢運ng không đ逢嬰c trái v噂i các quy đ鵜nh trong Quy ch院 thi THPT qu嘘c gia và 
xét công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT.  

        Ai隠u 19. T鰻 ch泳căxétătuy吋n c栄aăcácătr逢運ngăkhôngăs穎 d映ng k院t qu違 k┻ 
thi THPT qu嘘c gia 

         1. Vi羽c xét tuy吋n đ逢嬰c th詠c hi羽n theo đ隠 án tuy吋n sinh c栄a tr逢運ng. Các 
tr逢運ng có th吋 l詠a ch丑n các ph逢挨ng th泳c tuy吋n sinh: 

         a) S挨 tuy吋n d詠a vào k院t qu違 h丑c t壱p 荏 c医p THPT k院t h嬰p v噂i thi đánh giá 
n<ng l詠c chuyên bi羽t c栄a thí sinh ho員c s穎 d映ng k院t qu違 thi đánh giá n<ng l詠c 
chuyên bi羽t c栄a tr逢運ng khác đ吋 xét tuy吋n; 

         b) Xét tuy吋n d詠a vào k院t qu違 h丑c t壱p 荏 c医p THPT;  

 c) S穎 d映ng đ欝ng th運i các ph逢挨ng th泳c tuy吋n sinh trên và ph違i công b嘘 
công khai ch雨 tiêu đ嘘i v噂i t瑛ng ph逢挨ng th泳c. 

 2. Ch院 đ瓜 逢u tiên đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 7 c栄a Quy ch院 
này. Tr逢運ng h嬰p s穎 d映ng k院t qu違 h丑c t壱p 荏 THPT đ吋 xét tuy吋n, đi吋m 逢u tiên 
đ逢嬰c c瓜ng đ吋 xét tuy吋n sau khi thí sinh đ衣t ng逢叡ng đ違m b違o ch医t l逢嬰ng đ亥u vào 
theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 3, kho違n 4 Ai隠u 17 c栄a Quy ch院 này. 
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3. Th運i gian đ<ng kỦ thi tuy吋n, xét tuy吋n do Hi羽u tr逢荏ng các tr逢運ng quy 
đ鵜nh phù h嬰p v噂i ph逢挨ng th泳c t鰻 ch泳c đào t衣o t衣i tr逢運ng và khung k院 ho衣ch th運i 
gian n<m h丑c c栄a giáo d映c ph鰻 thông.  

4. Vi羽c ki吋m tra h欝 s挨 c栄a thí sinh trúng tuy吋n đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy 
đ鵜nh t衣i Ai隠u 14 , Ai隠u 15 c栄a Quy ch院 này. 

Ch逢挨ngăV 

X盈 LụăTHÔNGăTINăPH謂NăÁNHăVIăPH萎M QUY CH蔭 TUY韻N SINH  
VÀăCH蔭 A浦 BÁOăCÁO,ăL姶UăTR頴 

Ai隠u 20. X穎 lỦăthôngătinăph違năánhăviăph衣m Quy ch院 tuy吋n sinh 

1. N挨i ti院p nh壱n thông tin, b茨ng ch泳ng v隠 vi ph衣m Quy ch院 tuy吋n sinh: 

a) H瓜i đ欝ng tuy吋n sinh các tr逢運ng AH, CASP; 

b) Thanh tra tuy吋n sinh và Thanh tra giáo d映c các c医p. 

2. Các b茨ng ch泳ng vi ph衣m Quy ch院 tuy吋n sinh sau khi đư đ逢嬰c xác minh 
v隠 tính xác th詠c là c挨 s荏 đ吋 x穎 lỦ đ嘘i t逢嬰ng vi ph衣m. 

3. Cung c医p thông tin và b茨ng ch泳ng v隠 vi ph衣m Quy ch院 tuy吋n sinh: 

a) M丑i ng逢運i dân, k吋 c違 thí sinh và nh英ng ng逢運i tham gia công tác tuy吋n 
sinh, n院u phát hi羽n nh英ng hành vi vi ph衣m Quy ch院 tuy吋n sinh c亥n cung c医p 
thông tin cho n挨i ti院p nh壱n quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u này đ吋 k鵜p th運i x穎 lỦ theo 
quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 t嘘 cáo;  

b) Ng逢運i cung c医p thông tin và b茨ng ch泳ng v隠 vi ph衣m Quy ch院 tuy吋n sinh 
ph違i ch鵜u trách nhi羽m tr逢噂c pháp lu壱t v隠 tính xác th詠c c栄a thông tin và b茨ng 
ch泳ng đư cung c医p, không đ逢嬰c l嬰i d映ng vi羽c làm đó đ吋 gây 違nh h逢荏ng tiêu c詠c 
đ院n công tác tuy吋n sinh. 

4. A嘘i v噂i t鰻 ch泳c, cá nhân ti院p nh壱n thông tin và b茨ng ch泳ng v隠 vi ph衣m 
Quy ch院 tuy吋n sinh: 

a) T鰻 ch泳c vi羽c ti院p nh壱n thông tin, b茨ng ch泳ng theo quy đ鵜nh; b違o v羽 
nguyên tr衣ng b茨ng ch泳ng; xác minh tính xác th詠c c栄a thông tin và b茨ng ch泳ng; 

b) Tri吋n khai k鵜p th運i các bi羽n pháp ng<n ch員n tiêu c詠c, vi ph衣m Quy ch院 
tuy吋n sinh theo thông tin đư đ逢嬰c cung c医p; 

c) X穎 lỦ theo th育m quy隠n ho員c báo cáo c挨 quan, ng逢運i có th育m quy隠n đ吋 
x穎 lỦ và công b嘘 công khai k院t qu違 x穎 lỦ các cá nhân, t鰻 ch泳c có hành vi vi 
ph衣m Quy ch院 tuy吋n sinh; 

d) B違o m壱t thông tin và danh tính ng逢運i cung c医p thông tin. 
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Ai隠u 21. Ch院 đ瓜 báoăcáo 

       Các tr逢運ng ph違i báo cáo B瓜 GDAT: 

1. K院t qu違 tuy吋n sinh c栄a n<m tr逢噂c ngày 31 tháng 12 c栄a n<m. 

2. Thông tin v隠 tuy吋n sinh c栄a tr逢運ng theo quy đ鵜nh ho員c theo yêu c亥u c栄a 
B瓜 GDAT. 

Ai隠u 22.  Ch院 đ瓜 l逢uătr英 

1. Bài thi c栄a các tr逢運ng t鰻 ch泳c tuy吋n sinh theo ph逢挨ng th泳c thi tuy吋n ho員c 
thi tuy吋n k院t h嬰p v噂i xét tuy吋n đ逢嬰c tr逢運ng l逢u tr英 theo th運i h衣n quy đ鵜nh t衣i Quy 
ch院 thi THPT qu嘘c gia và xét công nh壱n t嘘t nghi羽p THPT.  

2. Các tài li羽u khác liên quan đ院n tuy吋n sinh, tr逢運ng ph違i b違o qu違n và l逢u 
tr英 trong su嘘t khóa đào t衣o theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t L逢u tr英, Thông t逢 s嘘 
27/2016/TT-BGDAT ngày 30 tháng 12 n<m 2016 c栄a B瓜 GDAT quy đ鵜nh th運i 
h衣n b違o qu違n tài li羽u chuyên môn nghi羽p v映 c栄a ngành giáo d映c.  

                                               

Ch逢挨ngăVI 

KHENăTH姶雲NGăVÀăX盈 LụăVIăPH萎M, 
GI謂I QUY蔭T KHI蔭U N萎I T渦 CÁO 

Ai隠uă23.ăKhenăth逢荏ng 

Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng tuy吋n sinh các tr逢運ng khen th逢荏ng ho員c đ隠 ngh鵜 c医p có 
th育m quy隠n khen th逢荏ng: 

1. Nh英ng ng逢運i hoàn thành xu医t s逸c nhi羽m v映 đ逢嬰c giao. 

2. Nh英ng ng逢運i có nhi隠u thành tích đóng góp cho công tác tuy吋n sinh. 

Ai隠u 24. Gi違i quy院tăđ挨năkhi院u n衣i,ăđ挨năt嘘 cáoăliênăquanăđ院năcôngătácă
tuy吋n sinh 

1. Trong th運i gian tuy吋n sinh, H瓜i đ欝ng tuy吋n sinh các tr逢運ng t鰻 ch泳c ti院p 
nh壱n và gi違i quy院t đ挨n khi院u n衣i, đ挨n t嘘 cáo c栄a công dân liên quan đ院n công 
tác tuy吋n sinh.  

2. K院t thúc tuy吋n sinh, Hi羽u tr逢荏ng t鰻 ch泳c ti院p nh壱n và gi違i quy院t đ挨n 
khi院u n衣i, đ挨n t嘘 cáo c栄a công dân liên quan đ院n công tác tuy吋n sinh. 

3. Ng逢運i khi院u n衣i th詠c hi羽n quy隠n khi院u n衣i khi có c<n c泳 cho r茨ng quy院t 
đ鵜nh hành chính ho員c hành vi hành chính đó là trái pháp lu壱t, xâm ph衣m quy隠n, 
l嬰i ích h嬰p pháp c栄a mình.   
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4. Trình t詠, th栄 t映c, th運i h衣n gi違i quy院t đ挨n khi院u n衣i, đ挨n t嘘 cáo c栄a công 
dân liên quan đ院n công tác tuy吋n sinh đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh pháp lu壱t v隠 
gi違i quy院t khi院u n衣i, gi違i quy院t t嘘 cáo và các quy đ鵜nh pháp lu壱t có liên quan. 

Ai隠u 25. X穎 lỦăcácătr逢運ng,ăcánăb瓜 tuy吋năsinhăvàăthíăsinhăviăph衣m quy ch院 

1. X穎 lỦ cán b瓜 và thí sinh có hành vi vi ph衣m trong trong quá trình thi 
tuy吋n đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh t衣i Quy ch院 thi THPT qu嘘c gia và xét công 
nh壱n t嘘t nghi羽p THPT. 

2. Các tr逢運ng tuy吋n sinh v逢嬰t ch雨 tiêu so v噂i n<ng l詠c th詠c t院 thì s嘘 thí sinh 
tuy吋n v逢嬰t ch雨 tiêu s胤 b鵜 kh医u tr瑛 vào ch雨 tiêu tuy吋n sinh n<m sau c栄a tr逢運ng và 
nhà tr逢運ng s胤 b鵜 x穎 ph衣t theo quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 đ鵜nh c栄a Chính ph栄 v隠 x穎 ph衣t 
hành chính trong l┄nh v詠c giáo d映c. 

3. C違nh cáo ho員c có hình th泳c k益 lu壱t cao h挨n đ嘘i v噂i Hi羽u tr逢荏ng ho員c Ch栄 
t鵜ch HATS và nh英ng ng逢運i khác liên quan vi ph衣m m瓜t trong các l厩i sau đây: 

a) Ban hành các quy院t đ鵜nh liên quan đ院n công tác tuy吋n sinh trái v噂i các 
quy đ鵜nh c栄a Quy ch院 này; 

b) Tuy吋n sinh nh英ng ngành ch逢a có quy院t đ鵜nh m荏 ngành; tuy吋n sinh 
không đúng v噂i nguy羽n v丑ng đư đ<ng kỦ c栄a thí sinh; 

c) Xác đ鵜nh sai ch雨 tiêu tuy吋n sinh so v噂i quy đ鵜nh và tuy吋n sinh v逢嬰t ch雨 tiêu; 

d) T鰻 ch泳c tuy吋n sinh không đúng v噂i các quy đ鵜nh trong đ隠 án tuy吋n sinh 
đư công b嘘. 

đ) C嘘 Ủ vi ph衣m các quy đ鵜nh khác c栄a Quy ch院 này. 

4. Ng逢運i tham gia công tác tuy吋n sinh là công ch泳c, viên ch泳c có hành vi 
vi ph衣m quy ch院, n院u có đ栄 ch泳ng c泳, tùy theo m泳c đ瓜, s胤 b鵜 c挨 quan qu違n lỦ 
cán b瓜 x穎 lỦ theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t viên ch泳c, Lu壱t cán b瓜, công ch泳c và các 
v<n b違n quy đ鵜nh v隠 x穎 lỦ k益 lu壱t viên ch泳c, công ch泳c. A嘘i v噂i nh英ng ng逢運i vi 
ph衣m Quy ch院 tuy吋n sinh là cán b瓜, gi違ng viên, giáo viên, nhân viên c挨 h英u c栄a 
các tr逢運ng ngoài công l壱p không ph違i là công ch泳c, viên ch泳c, Hi羽u tr逢荏ng nhà 
tr逢運ng quy院t đ鵜nh x穎 lỦ theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 lu壱t lao đ瓜ng và các v<n b違n pháp 
lu壱t hi羽n hành./. 
 
 

KT. B浦 TR姶雲NG 
TH永 TR姶雲NG 

 
(Aã ký) 

 
 

   BùiăV<năGa 
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(C挨 quan ch栄 qu違n)....................... 
Tr逢運ng:.........................................  
 

   C浦NGăHÒAăXÃăH浦IăCH曳ăNGH┃AăVI烏TăNAM 
  A瓜c l壱p - T詠 do - H衣nhăphúc 

    
 A陰 ÁNăTUY韻NăSINHăN;Mă...1 

 
1.ăThôngătinăchungăv隠 tr逢運ng (Tính đ院n th運i đi吋m xây d詠ng A隠 án) 
1.1. Tên tr⇔ぜng, sと mうnh, đおa chえ các trつ sぞ (trつ sぞ chính và phân hiうu) và đおa chえ trang 
thông tin điうn tぬ cてa tr⇔ぜng 
1.2. Quy mô đào tＴo  

Nhómăngành Quyămôăhi羽n t衣i 
 AH CASP 
 GD chính quy (ghi rõ s嘘 

NCS, s嘘 h丑c viên cao h丑c, 
s嘘 SV đ衣i h丑c, cao đ鰯ng) 

GDTX (ghi 
rõ s嘘 SV 
AH, CA) 

GD chính quy GDTX 

Nhóm ngành I VD: 100 NCS; 300 CH; 
4000 AH; 50 CA 

   

Nhóm ngành II     
Nhóm ngành III     
Nhóm ngành IV     
Nhóm ngành V     
Nhóm ngành VI     
Nhóm ngành VII     

T鰻ngă(ghiărõăc違 s嘘 
NCS, h丑căviênăcao h丑c, 

SVăAH,ăCA) 

    

 
2. Cácăthôngătinătuy吋n sinh 

2.1. Aぐi t⇔ぢng tuyあn sinh; 
2.2. PhＴm vi tuyあn sinh; 
2.3. Ph⇔¬ng thとc tuyあn sinh (thi tuyあn, xét tuyあn hoｐc kｘt hぢp thi tuyあn và xét tuyあn): 
2.4. Chえ tiêu tuyあn sinh: Chえ tiêu theo ngành/nhóm ngành, theo tなng ph⇔¬ng 

thとc tuyあn sinh và trình đじ đào tＴo;  
2.5. Ng⇔だng đＶm bＶo chＸt l⇔ぢng đＺu vào, điｚu kiうn nhｆn AKXT; 
2.6. Các thông tin cＺn thiｘt khác đあ thí sinh AKXT vào các ngành cてa tr⇔ぜng: 

mã sぐ tr⇔ぜng, mã sぐ ngành, tご hぢp xét tuyあn và quy đおnh chênh lうch điあm xét tuyあn 
giのa các tご hぢp; các điｚu kiうn phつ sぬ dつng trong xét tuyあn... 

2.7. Tご chとc tuyあn sinh: Thぜi gian; hình thとc nhｆn AKXT/thi tuyあn; các điｚu 
kiうn xét tuyあn/thi tuyあn, tご hぢp môn thi/bài thi đぐi tなng ngành đào tＴo... 

2.8. Chính sách ⇔u tiên: Tuyあn thｌng; ⇔u tiên xét tuyあn;... 
2.9. Lう phí xét tuyあn/thi tuyあn; 
2.10. Hがc phí dば kiｘn vずi sinh viên chính quy; lじ trình t<ng hがc phí tぐi đa cho 

                                                           

1 N<m 2017 các c挨 s荏 giáo d映c ch雨 kê khai t瑛 m映c 1 đ院n h院t m映c 3; t瑛 n<m 2018 kê khai toàn b瓜 các thông tin 
trong Ph映 l映c này  
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tなng n<m (nｘu có); 
2.11. Các nじi dung khác (không trái quy đおnh).... 
 

3. Thôngătinăv隠 cácăđi隠u ki羽năđ違m b違o ch医tăl逢嬰ng chính 
3.1.  C¬ sぞ vｆt chＸt phつc vつ đào tＴo và nghiên cとu:  
 
3.1.1. Th嘘ng kê di羽n tích đ医t, di羽n tích sàn xây d詠ng, kỦ túc xá: 
 - T鰻ng di羽n tích đ医t c栄a tr逢運ng 
 - T鰻ng di羽n tích sàn xây d詠ng ph映c v映 đào t衣o, nghiên c泳u khoa h丑c c栄a tr逢運ng 
 - S嘘 ch厩 荏 kỦ túc xá sinh viên (n院u có) 
 
3.1.2. Th嘘ng kê các phòng th詠c hành, phòng thí nghi羽m và các trang thi院t b鵜 
 

TT Tên Các trang thi院t b鵜 chính 
 Phòng th詠c hành …  
 Phòng thí nghi羽m…  
 ……….  

 
3.1.3. Th嘘ng kê phòng h丑c  
 

TT Lo衣i phòng S嘘 l逢嬰ng 
 H瓜i tr逢運ng, phòng h丑c l噂n trên 200 ch厩  
 Phòng h丑c t瑛 100 – 200 ch厩  
 Phòng h丑c t瑛 50-100 ch厩  
 S嘘 phòng h丑c d逢噂i 50 ch厩  
 S嘘 phòng h丑c đa ph逢挨ng ti羽n  
 

3.1.4. Th嘘ng kê v隠 h丑c li羽u (sách, t衣p chí, k吋 c違 e-book, c挨 s荏 d英 li羽u đi羽n t穎) trong th逢 vi羽n 
 

TT Nhóm ngành đào t衣o S嘘 l逢嬰ng 
 Nhóm ngành I  
 Nhóm ngành II  
 Nhóm ngành III  
 Nhóm ngành IV  
 Nhóm ngành V  
 Nhóm ngành VI  
 Nhóm ngành VII  
 

3.2. Danh sách giＶng viên c¬ hのu  
 

 Ch泳c danh B茨ng t嘘t nghi羽p cao nh医t 
 PGS GS AH ThS TS TSKH 

Nhóm ngành I       
Nguy宇n V<n A       

………….       
T鰻ng c栄a nhóm ngành       

Nhóm ngành II       
……………       

T鰻ng c栄a nhóm ngành       
Nhóm ngành III       
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………….       

T鰻ng c栄a nhóm ngành       
Nhóm ngành IV       

………….       
T鰻ng c栄a nhóm ngành       

Nhóm ngành V       
………….       

T鰻ng c栄a nhóm ngành       
Nhóm ngành VI       

………….       
T鰻ng c栄a nhóm ngành       

Nhóm ngành VII       
………….       

T鰻ng c栄a nhóm ngành       
GV các môn chung       

………….       
T鰻ng c栄a nhóm ngành       

T鰻ngăchungătoànă
tr逢運ng 

      

 
4.ăTìnhăhìnhăvi羽călàmă(th嘘ngăkêăchoă2ăkhóaăt嘘t nghi羽p g亥n nh医t) 
 

Nhómăngành 
Ch雨 tiêuăTuy吋n 

sinh 

S嘘 SVătrúngătuy吋n 
nh壱p h丑c 

S嘘 SV t嘘t nghi羽p  

Trongăđóăs嘘 SV 
t嘘t nghi羽păđưăcóă
vi羽călàm sau 12 

tháng 
AH CASP AH CASP AH CASP AH CASP 

Nhóm ngành I         

Nhóm ngành II         

Nhóm ngành III         

Nhóm ngành IV         

Nhóm ngành V         

Nhóm ngành VI         

Nhóm ngành VII         

T鰻ng         

 
5. Tàiăchính 

- T鰻ng ngu欝n thu h嬰p pháp/n<m c栄a tr逢運ng  
- T鰻ng chi phí đào t衣o trung bình 1 sinh viên/n<m c栄a n<m li隠n tr逢噂c n<m 

tuy吋n sinh 
 

Ngày ...tháng... n<m 20... 
HI烏U TR姶雲NG 

     (Ký tên và đóng dＸu) 

 

 


