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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
  

 Số: 2598/BGDĐT-GDĐH  
V/v hướng dẫn tuyển sinh đại học,  

tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                

      Hà Nội, ngày   20  tháng  6  năm 2022 

           

         Kính gửi: 

- Các đại học, học viện, trường đại học;  

- Các trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học; 

- Các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non; 

- Các sở giáo dục và đào tạo.  

  

         Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (GDĐT) đã ban hành các văn bản1 để thí sinh, sở giáo dục và đào tạo (trường 

trung học phổ thông và các đơn vị khác được phân công đối với thí sinh thuộc 

phạm vi phụ trách), cơ sở đào tạo để triển khai thực hiện. 

         Để thống nhất triển khai nhiệm vụ và tiến độ, Bộ GDĐT đề nghị thí sinh, sở 

giáo dục và đào tạo, cơ sở đào tạo thực hiện các quy định tại các văn bản nêu trên 

và đặc biệt lưu ý những nội dung sau:     

          I. Đối với thí sinh 

1. Tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo (CSĐT) trên đề 

án tuyển sinh của CSĐT và thực hiện các quy định của CSĐT về điều kiện, hồ 

sơ, quy trình, thời gian dự tuyển. Thí sinh không đăng ký nguyện vọng vào 

những ngành, chương trình đào tạo hay phương thức tuyển sinh mà không đủ 

điều kiện. 

         2. Khai báo đầy đủ và bảo đảm tính chính xác của tất cả thông tin đăng ký 

dự tuyển, đặc biệt thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên (nếu có). 

         3. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét 

tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành, trước 17 giờ 00 ngày 

15/7/2022, nộp Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo mẫu (Phụ lục III, 

IV) (không giới hạn số nguyện vọng) về các CSĐT theo hướng dẫn của CSĐT.  

         4. Từ ngày 01/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 18/7/2022, theo hướng dẫn của sở 

giáo dục và đào tạo, thí sinh (trừ các thí sinh đã và chưa tốt nghiệp các năm trước) 

sử dụng tài khoản đã được cấp để rà soát kết quả điểm học tập (học bạ) cấp trung 

học phổ thông (THPT) trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (Hệ thống) và phải 

                                                           

1 Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, 

tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (Quy chế tuyển sinh);  

Quyết định số 1683/QĐ-BGDĐT ngày 17/6/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác 

tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022.  
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phản ánh lại với thầy, cô có trách nhiệm nơi thí sinh học cấp THPT để sửa sai (nếu 

có). 

5. Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp (thí sinh tự do) nhưng chưa thực 

hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống phải thực hiện việc đăng ký để 

được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT), cụ 

thể từ ngày 12/7/2022 đến ngày 18/7/2022, thí sinh:  

- Tải mẫu phiếu đăng ký thông tin cá nhân (Phụ lục V) và kê khai thông tin 

trên phiếu; 

- Nộp phiếu tại điểm tiếp nhận (theo quy định và hướng dẫn của sở giáo 

dục và đào tạo nơi thí sinh thường trú) để nhận thông tin tài khoản phục vụ công 

tác tuyển sinh.  

         6. Đăng ký và xử lý nguyện vọng: 

         a) Từ ngày 22/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022, thí sinh đăng ký, điều 

chỉnh, bổ sung NVXT không giới hạn số lần:  

- Việc đăng ký NVXT đối với các phương thức xét tuyển phải thực hiện  

theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(xem hướng dẫn tại Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia); 

- Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin (nhập, sửa, 

xem) thông tin của thí sinh trên Hệ thống;   

- Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, các 

phương thức tuyển sinh ở tất cả các CSĐT được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện 

vọng 1 là nguyện vọng cao nhất); 

         - Tất cả các NVXT của thí sinh theo các phương thức xét tuyển của CSĐT 

được xử lý nguyện vọng trên Hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện 

vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi đảm bảo điều kiện trúng 

tuyển;  

          - Thí sinh đã hoàn thành việc dự tuyển vào CSĐT theo kế hoạch xét tuyển 

sớm của CSĐT, nếu đủ điều kiện trúng tuyển phải tiếp tục đăng ký NVXT trên 

Hệ thống để được xét tuyển theo quy định.  

         b) Từ ngày 21/8/2022 đến ngày 17 giờ 00 ngày 28/8/2022: 

          - Thí sinh phải xác nhận số lượng, thứ tự NVXT trên Hệ thống đồng thời 

nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng NVXT bằng hình thức trực tuyến.  

          - Riêng thí sinh thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên khu vực, ưu tiên đối 

tượng phải phối hợp với các điểm tiếp nhận rà soát thông tin khu vực (Phụ lục 

VI) và đối tượng ưu tiên của thí sinh (nếu có), xác nhận số lượng NVXT, đồng 

thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng NVXT bằng hình thức trực tuyến. 

         Thí sinh tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn và phải thực hiện đúng, đủ, hết quy 

trình đăng ký xét tuyển; thí sinh chưa rõ các nội dung khai báo, nộp lệ phí xét 

tuyển có thể liên hệ với cán bộ tại các điểm tiếp nhận hoặc cán bộ của CSĐT trực 

các số điện thoại hỗ trợ công tác tuyển sinh để được hướng dẫn.           
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Khi thí sinh chưa xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng hoặc chưa nộp lệ 

phí xét tuyển thì Hệ thống chưa chấp nhận việc đăng ký NVXT của thí sinh. 

          7. Xác nhận nhập học:  

          - Đối với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, từ ngày 

22/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022, thí sinh có thể xác nhận nhập học trên 

Hệ thống (những thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được đăng ký NVXT 

tiếp theo, trừ các trường hợp được thủ trưởng CSĐT cho phép không nhập học). 

Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký NVXT 

trên Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia như các thí sinh khác để các 

CSĐT xét tuyển, nếu trúng tuyển thí sinh sẽ xác nhận nhập học theo lịch chung.  

           - Trước 17 giờ 00 ngày 30/9/2022, tất cả các thí sinh trúng tuyển xác nhận 

nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.   

           8. Từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các 

đợt bổ sung của CSĐT, thực hiện theo đề án tuyển sinh được đăng tải trên trang 

thông tin tuyển sinh của CSĐT (nếu CSĐT xét tuyển bổ sung, thí sinh đã trúng 

tuyển và đã xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp 

được thủ trưởng CSĐT cho phép không nhập học).   

           9. Thí sinh nộp minh chứng xét tuyển tại CSĐT (theo hướng dẫn về thời 

gian, địa điểm của CSĐT). Thí sinh xét tuyển có môn năng khiếu, sử dụng điểm 

năng khiếu của CSĐT khác để xét tuyển, phải liên hệ với CSĐT để đăng ký dự 

thi, dự thi, hoặc nộp điểm thi năng khiếu.    

          II. Đối với các sở giáo dục và đào tạo  

1. Hướng dẫn thí sinh thực hiện theo các quy định của Quy chế tuyển sinh 

hiện hành và các nội dung tại mục I nêu trên, tổ chức tập huấn công tác tuyển 

sinh tại địa phương trước ngày 22/7/2022.  

2. Chỉ đạo các trường THPT là các điểm tiếp nhận sử dụng tài khoản và 

mật khẩu đã được cấp trong quá trình tổ chức thi tốt nghiệp THPT để: 

- Kiểm tra, chỉnh sửa sai sót (nếu có, thông báo cho thí sinh biết), xác nhận 

thông tin khu vực ưu tiên (Phụ lục II, VI) và đối tượng ưu tiên của thí sinh; thời 

hạn thực hiện công việc theo Kế hoạch chung. Từ ngày 01/7/2022 đến 18/7/2022 

kiểm tra, rà soát, cập nhật và xác nhận kết quả học tập cấp THPT trên Hệ thống.  

- Từ ngày 12/7/2022 đến ngày 18/7/2022, hướng dẫn và nhập thông tin cá 

nhân của thí sinh tự do chưa thực hiện việc đăng ký trên Hệ thống, cấp tài khoản 

sử dụng cho thí sinh để thí sinh đăng ký NVXT.  

3. Chỉ đạo các trường THPT mở các phòng máy tính có nối mạng internet 

để thí sinh sử dụng thực hiện đăng ký NVXT. Tổ chức hỗ trợ việc đăng ký 

nguyện vọng cho những thí sinh không có điều kiện đăng ký trực tuyến (lưu ý chỉ 

hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển, tuyệt đối không giữ tài khoản, mật 

khẩu và không làm thay thí sinh). 

4.  Hỗ trợ thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển trực tuyến theo quy định. 
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          5. Hướng dẫn các thí sinh phúc khảo các bài thi/môn thi, điều chỉnh NVXT 

(nếu có nhu cầu) ngay sau khi có kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp THPT. 

 6. Từ ngày 10/7/2022 đến ngày 28/9/2022 cử cán bộ có kinh nghiệm về 

công tác tuyển sinh để trực, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh trong công tác 

tuyển sinh.  

III. Đối với các cơ sở đào tạo  

1. Mỗi CSĐT được gán 01 mã số và cấp một tài khoản (tên truy cập và mật 

khẩu) để sử dụng trong công tác tuyển sinh. Các CSĐT khi đăng nhập Hệ thống 

phải cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin của CSĐT; chịu trách nhiệm về tính 

chính xác của dữ liệu, thông tin đưa lên Hệ thống.   

      2. Đề án tuyển sinh của CSĐT phải cung cấp đầy đủ, đúng định dạng và 

bảo đảm tính xác thực của thông tin, dữ liệu tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ 

GDĐT, trong đó lưu ý: 

- Thông tin cần dễ hiểu, rõ ràng để thí sinh không nhầm lẫn giữa quy định 

xét tuyển thẳng theo quy định tại Điều 8 của Quy chế tuyển sinh với phương án 

tuyển sinh riêng của CSĐT; giữa tên các CSĐT; tuyển sinh vào phân hiệu của 

CSĐT với CSĐT; giữa các chương trình đào tạo của CSĐT;  

- Công bố công khai minh bạch điều kiện đảm bảo chất lượng trong việc 

xác định chỉ tiêu tuyển sinh, các điều kiện sơ tuyển, điều kiện xét tuyển, tổ hợp 

xét tuyển, ngưỡng đảm bảo chất lượng, chính sách ưu tiên của CSĐT gắn với yêu 

cầu của ngành đào tạo; 

- Các CSĐT phải có biện pháp kiểm soát các điều kiện sơ tuyển, điều kiện 

phụ trong tuyển sinh, không để xẩy ra tình trạng thí sinh đã trúng tuyển nhưng bị 

loại khi nhập học do không đủ điều kiện sơ tuyển, điều kiện phụ; không thông 

báo thí sinh trúng tuyển chính thức dưới mọi hình thức khi thí sinh chưa tốt 

nghiệp THPT. 

          3. Các CSĐT phải đảm bảo tuyệt đối chính xác, thống nhất các thông tin 

tuyển sinh khai báo trong Hệ thống với các thông tin trong đề án tuyển sinh (như 

mã CSĐT, mã chương trình/ngành/nhóm ngành, mã phương thức xét tuyển2, mã 

tổ hợp xét tuyển, và chỉ tiêu xét tuyển, tiêu chí phụ,...) và trong các thông báo 

tuyển sinh. Việc để sai sót trong khâu này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền 

lợi của thí sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tuyển sinh của hệ thống. CSĐT 

chịu trách nhiệm giải trình về các nội dung của đề án tuyển sinh với Bộ GDĐT, 

cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan theo quy định và theo yêu cầu; chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về công tác tuyển sinh, các điều kiện đảm bảo chất 

lượng, tính đầy đủ, chính xác của các nội dung trong đề án. Đề án tuyển sinh của 

                                                           

2 CSĐT có thể tự quy định mã phương thức xét tuyển và thông báo cho thí sinh biết, tuy nhiên cần phải tham 

chiếu đến danh mục mã các phương thức xét tuyển do Bộ GDĐT quy định (Phụ lục I). 
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CSĐT phải đăng trên trang thông tin điện tử của CSĐT (tại trang chủ), đồng thời 

phải gửi về Bộ GDĐT ngay sau khi đăng để phục vụ công tác hậu kiểm. 

          4. Trong đợt 1, các CSĐT có thủ tục sơ tuyển, tổ chức thi đánh giá năng lực 

hoặc có môn thi năng khiếu để kết hợp với việc sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp 

THPT để xét tuyển phải hoàn thành việc cập nhật kết quả vào Hệ thống trước 17 

giờ 00 ngày 21/7/2022. 

          5. Các CSĐT sử dụng đồng thời nhiều phương thức xét tuyển cho một 

ngành hoặc nhóm ngành (sau đây gọi chung là ngành) phải xác định và công bố 

công khai chỉ tiêu, mức điểm, điều kiện nhận ĐKXT cho từng phương thức xét 

tuyển. 

  Đối với các CSĐT có ngành đào tạo giáo viên phải rà soát và cập nhật 

chính xác số lượng chỉ tiêu đào tạo giáo viên được Bộ GDĐT thông báo. 

  6. Các CSĐT điều chỉnh và công khai trên trang thông tin điện tử của 

CSĐT và cập nhật vào Hệ thống mức điểm nhận hồ sơ đăng ký NVXT đối với 

các tổ hợp xét tuyển khác nhau, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT và các 

điều kiện khác không trái với Quy chế tuyển sinh. 

 Đối với các ngành đào giáo viên và ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp 

chứng chỉ hành nghề, CSĐT sử dụng kết quả điểm thi THPT để xét tuyển phải 

cập nhật ngưỡng đầu vào trước 17 giờ 00 ngày 02/8/2022. 

          7. Các CSĐT phải bố trí bộ phận thường trực gồm các cán bộ có năng lực, 

có kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh, nắm vững quy chế để giải đáp các thắc 

mắc liên quan đến công tác tuyển sinh của CSĐT và chế độ ưu tiên trong tuyển 

sinh. 

8. Tạo điều kiện hỗ trợ thí sinh được sử dụng các phòng máy tính nối mạng 

internet của CSĐT để thực hiện việc đăng ký NVXT (nếu thí sinh có nhu cầu). 

          9. Việc sử dụng điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng để xét tuyển đảm 

bảo thống nhất, đồng bộ với quy định về điểm ưu tiên được quy định tại Điều 7 

của Quy chế tuyển sinh (đảm bảo điểm ưu tiên phù hợp với thang điểm 30 sử 

dụng để xét tuyển). Điểm xét tuyển của thí sinh phải bao gồm cả điểm ưu tiên 

khu vực, ưu tiên đối tượng (nếu có) đối với tất cả các phương thức xét tuyển. 

         10. Tổ chức đăng ký và xét tuyển sớm: 

          -  Thực hiện theo quy định tại Điều 18 của Quy chế và cập nhật danh sách 

thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên Hệ thống 

trước 17 giờ 00 ngày 21/7/2022. 

- Chỉ xét tuyển sớm với các phương thức không sử dụng điểm thi tốt 

nghiệp THPT năm 2022 (trong trường hợp phương thức xét tuyển có sử dụng 

điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thì thực hiện xét tuyển theo kế hoạch 

chung). 

-  Phải có phương án để không tuyển vượt số lượng chỉ tiêu đã dự kiến.  

- Thông báo cho thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp 
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THPT) để thí sinh có đủ thông tin và chủ động trong việc đăng ký NVXT trên Hệ 

thống.  

- Không được yêu cầu hoặc thỏa thuận với thí sinh việc cam kết, xác nhận 

nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào (nộp kinh phí giữ chỗ, thu giữ các hồ 

sơ…). 

- Tất cả các thí sinh trúng tuyển sớm phải được đưa lên Hệ thống để xử lý 

nguyện vọng nếu thí sinh có đăng ký NVXT.  

CSĐT phải thông báo rõ thời điểm nhận hồ sơ xét tuyển và tổ chức xét 

tuyển theo phương thức xét tuyển sớm, bảo đảm đồng bộ giữa việc thí sinh nộp 

hồ sơ về CSĐT và đăng ký NVXT trên Hệ thống.  

11. Từ ngày 01/9/2022 đến 17 giờ 00 ngày 03/9/2022, CSĐT phối hợp với 

các đơn vị liên quan rà soát dữ liệu trên Hệ thống trước khi tải dữ liệu, thông tin 

xét tuyển.   

12. Từ ngày 04/9/2022 đến 17 giờ 00 ngày 15/9/2022 theo các mốc thời 

gian (Phụ lục VII), CSĐT tải dữ liệu, thông tin xét tuyển trên Hệ thống, tổ chức 

xét tuyển, xử lý NVXT trên Hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất trong số 

NVXT mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.  

13. CSĐT phải quy định tất cả các thí sinh xác nhận nhập học bằng hình 

thức trực tuyến trên hệ thống, trước khi nhập học tại CSĐT.  

Đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng (Điều 8 của 

Quy chế tuyển sinh), CSĐT hướng dẫn thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên 

Hệ thống trong thời gian quy định. 

14. Trên cơ sở số thí sinh xác nhận nhập học, CSĐT tổ chức xét tuyển các 

đợt tiếp theo (nếu có) và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo 

quy định. 

15. Các CSĐT, nhóm CSĐT lưu ý bảo mật thông tin trong suốt quá trình 

xét tuyển, xử lý nguyện vọng; lưu ý chuẩn bị cấu hình máy tính đủ mạnh để phục 

vụ công tác xét tuyển, xử lý nguyện vọng (đặc biệt các trường có số lượng thí 

sinh đăng ký xét tuyển lớn).  

 16. Các CSĐT công bố điểm trúng tuyển phải kèm theo việc công bố 

thang điểm xét tuyển và công bố thông tin tiêu chí phụ (nếu có). Cập nhật danh 

sách thí sinh trúng tuyển, nhập học các đợt, phương thức xét tuyển, các hình thức 

đào tạo theo đúng cấu trúc dữ liệu, đúng quy định trong các danh mục về tuyển 

sinh (trường phổ thông, xã khó khăn, xã đặc biệt khó khăn...) và đúng thời gian 

quy định. 

        17. Đối với phương thức xét tuyển thẳng, CSĐT quy định cụ thể các ngành 

học phù hợp với môn thi, nội dung đề tài hoặc nghề dự thi, thi đấu, đoạt giải; 

công bố kế hoạch, tổ chức tiếp nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển theo quy định của 

Quy chế tuyển sinh. 
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Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị 

báo cáo kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học) theo các số 

điện thoại: 024.32181385; 024.32181386; 024.32293009; 024.38692392; Email:  

hotroxettuyencdspvadh@moet.gov.vn để được giải đáp và hướng dẫn. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo hướng 

dẫn này./. 

              
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để p/h c/đ); 

- Sở GDĐT các tỉnh, thành phố (để t/h);  

- Cổng TTĐT của Bộ GDĐT;  

- Lưu: VT, GDĐH. 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Hoàng Minh Sơn  
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