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KË HOACH 
Tuyên sinh dào tao trinh dÙ Thac s+, Tiên s+ n�m 2022 

- C�n cu Thông tu sô 18/2021/TT-BGDDT ngày 28/6/2021 cça B0 truong BÙ 

Giáo duc và �ào t¡o vê viÇc Ban hành Quy chê tuyên sinh và dào t¡o trinh dÙ Ti¿n s+; 

- C�n cé Thông tu sô 23/2021/TT-BGDÐT ngày 30/8/2021 cça BÙ truong BÙ 

Giáo duc và �ào t¡o vê viÇc Ban hành Quy ché tuyên sinh và dào t¡o trinh dÙ Thac s+. 

Can cú thông tu sô 03/2022/TT-BGDDT, ngày 18/01/2022 cua BÙ truong BÙ 

Giáo duc và Dào t¡o Ban hành thông tu quy dinh vÁ viÇc xác dËnh chi tiêu tuyên sinh d¡i 

hoc, thac s+, tiên s+ và chi tiêu tuy¿n sinh cao dàng ngành giáo duc mâm non. 

- C�n cí vào kê ho�ch, nhiÇm vu công tác dào t¡o Sau d¡i hÍc n�m hoc 2022-

2023 
Truong DHSP TDTT Hà NÙi xây dung k¿ ho¡ch công tác tuyên sinh dào t¡o trinh 

�Ù Thac si, Tién s+ n�m 2022 nhu sau 

I. MrC DÍCH - YÊU CÀU 

1. Muc �ich 

- Phát huy nhïng kêt quå d¡t duoc vê công tác tuyên sinh cça Nhà truòng trong 

nhïng n�m qua, tiêp tåc dôi mÛi nâng cao hiçu qu£ công tác tuyên sinh n�m 2022; 

- Tô chúc tuyên sinh, tuyên dç chi tiêu, lra chon nhïng thí sinh có chât lrong trúng 

tuyen vào dào t¡o trinh �Ù Th¡c s+, Tiên s+ ngành Giáo dåc hÍc cça Nhà truòng. 

- Chù dong trong công tác tuyên sinh dào to Sau d¡i hÍc (tië công tác chuân bË �ên 

cong tác triên khai tô chúc), d�m bào tính hÇ thông trong chi d¡o, diêu hành vê công tác 

tuyen sinh n�m 2022 

2. Yêu càu 

- Công tác tó chéc tuyên sinh phài duoc tô chúc chat ch�, nghiêm túc, dàm b£o 

dúng mye ti�u, dúng kê hogch theo dúng quy chê, quy dinh hiçn hành. 

- To chúc tuyén sinh dám bào ch·t chë chính xác, khách quan và công bang cho tât 

cà thí sinh. 

- Các don vi có liên quan dên kê ho¡ch tuyên sinh dào t¡o trinh dÙ th¡c s+, tiên s+ 

nám 2022, náng cao trách nhiÇm, cháp hành nghiêm quy chê, quy djnh, dåm bào an toàn 

trong quá trinh tô chéc thue hiÇn. 



II. NOI DUNG KË HOACH TUYÉN SINH THAC S*, TIÉN sÍ N�M 2022 

1. Kê hoach tuyên sinh �ào t¡o trinh �Ù Tiên s+ 

Thòi gian Don vj thye Don vi phôi 
Noi dung công tác 

hiÇn hop Bat �âu| Kêt thúc 

Xác dinh chi tiêu tuyên sinh 20/02/ 28/02/ HDT, BGH, 

näm 2022 2022 2022 Khoa DT SÐH 

- Xây dång kê ho¡ch tuyên Khoa DT SÐH | P. TCCB&TT; 

sinh n�m 2022 P.QLDT&CTSV 

- Thông báo tuyên sinh �ào 
01/03 12/03 

tao trinh dÙ Tiên s+ n�m 2022 

D�ng tin trên Websit, gui 

thông báo tuyên sinh tói các 
don vË, thí sinh. 

Thu, nhn hô so d�ng ký dr 
tuyên dào t¡o trinh �Ù Tiên si 14/03 20/8 Khoa DT SÐH Phòng KHTC 

näm 2022 

Thành lâp HÐTS �ào t¡o 

trinh dÙ Tiên sï n�m 2022 
22/8 25/8 Khoa DT SÐH 

Hop HDTs; Xây dyung tiêu 
chi xét tuyên NCS n�m 2022; HÐ tuyên sinh 

Thành lp và phân cong 29/8 31/8 theo quyêt 

dinh nhiÇm vs cho các ban giúp 

viÇc cça HÐTS 

- HDTS 
-Các ban giúp QTTB, HCTH, 

P. DBCL&TTr, To chúc xét tuyên �ào t¡o 

trinh dÙ Tiên sï n�m 2022 (có 

lich xét tuyên chi tiêt riêng) 

06/9 10/9 

viÇc HDTS KHTC 

- Công bo kêt quå xét tuyên 
- Hop xét danh sách thí sinh | 

trúng uyên dào t2o trinh dÙ 

Tien si n�m 2022 

HD tuyên sinh, 

12/9 18/9 Ban thu ký 

Quyét dinh trúng tuyén và gui19/9 
giay báo nhâp hÍc cho thí 

sinh trúng tuyén 

HÙi dông TS, 
Ban thr ký 

19/9 21/9 Các don viË có 

liên quan 

To chúc nhp hoe Tiên s+| 05/10 08/10 Khoa DT SÐH Các don vi có| 

lien quan khóa 2 n�m 2022 

Neu só lugng xét tuyên chua dç chi tiêu däng ký, Nhà truong së xét tuyên dot 2 

thoi gian dy kiên vào tháng 11/2022 ( Có thông báo và kê ho¡ch xét tuyên riêng) 
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2. Kê hoach tuyên sinh dào tao trinh �Ù Th¡c sï 

Thoi gian Don v/ thåc Don vi phoi 
NÙi dung công viÇe hien hop Bát dâu Kêt thúc | 

28/3/ 08/4/ Khoa DT SÐH | P.TCCB&TT - Thông báo tuyên sinh Th¡c 

sï n�m 2022 (dot 1) 2022 2022 P.QLDT&CTSV 

- D�ng tin trên Websit, gëi 

thông báo tuyên sinh tói các 

don vi, thí sinh. 

Thu, nhn hô sa däng ký då Khoa DT SÐH | Phòng KHTC 08/4 31/7 
thi tuyên sinh 2022 ( dot 1) 

- P. DBCL&TTr Xây dyng kê ho¡ch hÍc bô 
14/5 10/5 Khoa DT SDH Các khoa 

Sung kiën thuc (dot 1) 
chuyên môn 

To chérc hoc bÑ sung kiên thée 30/5 30/7 

Các khoa 
Huóng dan ôn tâp thi tuyên 

sinh Th¡c s+ (dãt 1) 
01/8 18/8 Khoa DT SDH 

chuyên mön 

Thành lp HÐTS �ào t¡o trinh 

dÙ Th¡c s+ n�m 2022 (dot 1) 
08/8 10/8 Khoa �T SÐH 

HDTS theo Hop HÐTS xét hô so �KDT; 

12/8 15/8 quyêt dinh phân công nhiÇm vu cho các 

ban giúp viÇc cça HÐTS 

P. DBCL&TTr, -HDTS 
- Các ban giúp QTTB, HCTH, 

viÇe cùa HÐTS KHTC 

HDTS, Ban TK, 

To chúc thi tuyên sinh �ào t¡o 

trinh �Ù Th¡c sï dot 1 näm 26/8 28/8 

2022 (có lich thi chi tiêt riêng) 

Tó chúc châm thi tuyên sinh 29/8 31/8 

Ban châm thi 
dot 1 n�m 2022 

HÙi dông TS, - Thóng báo kêt quàthi TS 

Nhan don phúc khäo; Châm 
thi phúc khào; Thông báo kêt 

Ban thur kýý 

05/9 12/9 Ban châm thi 

phúc khào 
qua chám thi phúc kháo 

- Hop xét trúng tuyên 
Quyet dinh trúng tuyén và gui HÙi dông TS, K.DTSÐH. 

giay báo nháp hÍc cho thí sinh 13/9 15/9 Ban thu ký P.HCTH 

irúng tuyén dot 1 

Tó chúc nháp hoc Cao hÍc Khoa DT SDH|K.DTSDH, 
05/10 08/10 P.KHTC 

khóa 10 don 1 nam 2022 

* Néu so lugng tuyén sinh chua dù chi tiêu d�ng ký, Nhà truong sc tô chéc tuyên 

sinh dt 2 thoi gian dy kiên tháng 11/2022 ( Có thông báo và kê ho¡ch tuyên sinh riêng) 
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III. PHAN CÔNG TO cHÚC THUC HI�N 
1. Ban Giám hiÇu 

- Xác dËnh chi tiêu tuyên sinh các hÇ dào t¡o Tiên si, Th¡c si n�m 2022 

Chi dao các don vi xây dårng kë h0�ch tuyên sinh n�m 2022, báo cáo xác dinh chi 

tuyén sinh vói BÙ Giáo duc và dào t¡o. 

-Quyet dinh thành lâp HÙi dông tuyên sinh Thac si, Tiên sí, Ban Thanh tra tuyén 

sinh và các Ban chuyên môn. 

- To chérc và chi d¡o các don vË phói hop tót vÛi HÙi dông tuyèn sinh, thyc hiÇn có 

hiçu quà công tác tuyên sinh. 

2. Khoa dào t¡o sau �ai hÍe 

- Lp kê ho�ch tuyên sinh �ào t¡o trinh dÙ Th¡ac s+, Tiên s+i n�m 2022 trinh Ban 

Giám hiçu phê duyÇt 

- Thông báo tuyên sinh gëi dên các co quan don vË có liên quan, däng trên trang 

däng tài trên Website cça Nhà truòng và trên các phuong tiÇn thông tin d¡i chúng 

- Thu nhn, kiêm tra hô so d�ng ký dy thi tuyén sinh Th¡c si, Tiên s+ cça các thí 

sinh: Xây dung tiêu chí xét tuyên NCS và trinh Chù tich HÙi �ông tuyên sinh phê duyÇt, 

to chéc xét tuyên NCS 
- Phôi hop vói các don vË liên hÇ vói các tinh, so VHTT&DL, các trung tâm TDTIT 

:G 

de tò chúc tu vân tuyên sinh. PHA 

- Tham muru cho Ban giám hiÇu thành lp hÙi �ông tuyên sinh th¡c si, Tiên sï và các 

tieu ban giúp viÇc cho HÙi �ông. 
- Chuan bË co so vt chât däm bào cho tuyên sinh chät chë, dúng quy chê. 

- Phoi hop tó chéc thi tuy¿n �ào t¡o Th¡c s+, xét tuyên dào tao trình �Ù Tiên s+. 

- To chéc nhp hÍc cho các thí sinh trúng tuyên. 
3. Phong Quän lý �ào tao & Công tác sinh viên 

- Phoi hgp vÛi Khoa dào t¡o sau d¡i hÍc và các don vË liên quan xây dåung dê án 

tuyén sinh nám 2022 trinh Ban Giám hiÇu phê duyêt. 

Tham gia cong tác tu vân tuyên sinh dào t¡o sau d¡i hÍc. 
4. Phong dám b£o chát lurgng và thamh tra 
- Phoi hyp vÛi Khoa dào t¡o sau d¡i hÍc tô chuc hÍc bò sung kiên thre (nêu có). 

kiém tra hó ss thí sinh d�ng ký dy thi; phôi hop to chítc thi tuyên trinh dÙ th¡c sî và xét 

tuyen NCS. 

Trién khai công tác thanh tra, kiem Ira tuyên sinh theo kê hoach và dam b£o theo 

dúng quy che 
5. Phong TCCB và Truyên thông 

- Chu tri xây dung hôm thu dáng ký tuyên sinh true tuyn 



Phôi hop xây dång nÙi dung truyên thông tuyên sinh Thac sï, Tiên sï trên 

Website cça nhà truông; ��ng tài thông báo tuyên sinh Sau d¡i hÍc, các nÙi dung tu vân 

tuyên sinh Sau d¡i hoc. 

6. Phong kê ho¡ch tài chính. 

- Thu lÇ tuyên sinh, hoc phi theo Quy dËnh hiÇn hành 

- Dåm båo kinh phi thu, chi cho công tác thi tuyên sinh theo 

7. Phong Quan trË thiêt bË quan tr;: Chuân bË dây dù co sß vt chât phuc vu công 

tác tuyên sinh và dåo t¡o Sau dai hÍc. 

8. Phong Hành chinh tong hop 
Phoi hop Khoa �ào t¡o sau dai hÍc in ân, photo phát hành các v�n bàn liên quan 

dên cong tác tuyên sinh, dóng dâu v�n bàn, biêu mâu, 

Trên dây là kê ho¡ch tuyên sinh �ào t¡o trinh �Ù Th¡c sï, Tiên sî n�m 2022. C�n 

cú vào chúc n�ng, nhiÇm vå duroc giao, Nhà truong yêu câu các don vË thuc hiÇn dúng 

cong viÇc dugc phân công, dám bào tién �Ù lich trinh công tác tuyên sinh. Trong quá 
trinh thuc hiÇn, nêu có các hoat dÙng �Ùt xuât, phát sinh, cân báo cáo ngay cho HÙi 

dong tuyén sinh �ê giäi quyêt kip thoi. 

EU TRUÖNG Noi nhân: 
- Ban Giám hiÇu (�ê chi �¡o); 
- Các don vË có liên quan (�ê thurc hiÇn) TRUONG O 

DAI HOC SU PHAM 
THE DUC THE THAO 

- Luru HC-TH, SÐH 

Nguyên Duy Quyét 


