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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt đề án tuyển sinh đại học liên thông, văn bằng 2 

  Trường Đại học Hùng Vương 

 

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học; 

Căn cứ Quyết định 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 Qui định về liên 

thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học; 

Căn cứ Quyết định số 22/2001/QĐ – BGD&ĐT ngày 16/06/2001 về việc 

ban hành Qui định để đào tạo cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ 2; 

Căn cứ Thông tư số 05/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành qui chế tuyển sinh đại học hệ chính qui; tuyển 

sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui;  

Căn cứ Thông tư số 06/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 03 năm 2017 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Qui chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học;  

Xét đề nghị của Giám  đốc Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề án tuyển sinh đại học liên thông, VLVH, văn bằng 2 của 

Trường Đại học Hùng Vương. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và áp dụng cho các lớp tuyển sinh 

từ năm 2017 (Khóa 15).  

Điều 3. Hội đồng tuyển sinh, Giám đốc Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội và 

thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3(Th.hiện); 

- HT, PHT; 

- Lưu HC, VT, TTĐTTNCXH. 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

PHỤ TRÁCH TRƯỜNG 

 

( Đã ký) 

 

 

TS. Trịnh Thế Truyền 

     



ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2   
(Ban hành kèm theo Quyết định số969/QĐ-ĐHHV ngày 25 tháng 8 năm 2017  

của Hiệu Trưởng Trường Đại học Hùng Vương)  

  

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

- Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009; 

- Căn cứ Luật Giáo dục Đại học năm 2012;  

- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hùng Vương 

được ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHHV ngày 4 tháng 01 năm 

2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương; 

- Căn cứ Quyết định số 22/2001/QĐ – BGD&ĐT ngày 16/06/2001 về việc 

ban hành Qui định để đào tạo cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ 2; 

Căn cứ Quyết định 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 Qui định về liên 

thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học; 

- Căn cứ Thông tư số 05/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành qui chế tuyển sinh đại học hệ chính qui; tuyển 

sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui;  

- Căn cứ Thông tư số 06/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 03 năm 2017 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành qui chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học;  

Trường Đại học Hùng Vương xây dựng Đề án tuyển sinh đại học liên 

thông, VB2 với các nội dung sau: 

II. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH 

1. Mục đích. 

- Thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường đại học về 

công tác tuyển sinh theo Điều 34 của Luật Giáo dục Đại học; 

- Nâng cao hiệu quả thực hiện các quy trình tuyển sinh, góp phần giảm áp 

lực của kỳ thi cho cả thí sinh, nhà trường và xã hội; 

- Đảm bảo chất lượng, phù hợp ngành nghề đào tạo, thực tiễn địa phương 

và nhu cầu nhân lực xã hội cần.  

- Tạo điều kiện cho người học có nhiều cơ hội để học tập, góp phần thực 

hiện chủ trương xây dựng xã hội học tập để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tri thức. 

2. Nguyên tắc 

- Đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Điều 34, Luật Giáo dục Đại học. 

- Đảm bảo lộ trình đổi mới công tác tuyển sinh và các hướng dẫn của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

- Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch. 



- Đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành đào tạo. 

- Phù hợp với các điều kiện về nguồn lực con người và cơ sở vật chất của trường. 

III. PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH 

1. Vùng tuyển:  

- Các ngành đại học sư phạm (ĐHSP): Tuyển các thí sinh có hộ khẩu 

thường trú thuộc các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, 

Tuyên Quang, Hà Tây (cũ), Hòa Bình, Lai Châu.  

- Các ngành ngoài sư phạm: Tuyển sinh trong cả nước.  

- Tuyển các thí sinh là người nước ngoài đủ điều kiện theo các quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Phương thức tuyển sinh 

- Thi tuyển hoặc xét tuyển theo qui định hiện hành. 

3. Tuyển sinh ĐHLT, Văn bằng 2 hệ VLVH:  

3.1.  Đối với hệ liên thông  

3.1.1. Điều kiện tuyển sinh:  

 - Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng (đối với hệ liên thông từ cao đẳng lên đại 

học), trung cấp chuyên nghiệp (đối với hệ liên thông từ trung cấp lên đại học).  

- Trường hợp thí sinh tốt nghiệp trung cấp nghề (trung học nghề) nhưng 

chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn 

văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.   

 - Không vi phạm pháp luật hoặc không trong thời gian thi hành án hoặc 

không vi phạm luật nghĩa vụ quân sự. 

          - Đủ hồ sơ xét tuyển theo quy định. 

          - Thí sinh là người nước ngoài đủ điều kiện theo các quy định về văn bằng 

và trình độ Tiếng Việt được xét tuyển thẳng vào học. 

3.1.2. Tổ chức thi tuyển  

Thí sinh dự tuyển sinh liên thông theo một trong các hình thức như sau: 

 - Dự tuyển sinh cùng với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở kỳ 

tuyển sinh vào đại học hàng năm. 

 - Dự thi tuyển sinh liên thông riêng do nhà trường tự ra đề thi và tổ chức 

thi tuyển. Các môn thi tuyển sinh liên thông riêng bao gồm: môn cơ bản, môn cơ 

sở ngành và môn chuyên ngành hoặc thực hành nghề.  

3.2. Đối với hệ văn bằng 2 VLVH:  

3.2.1. Điều kiện tuyển sinh: 

- Thí sinh đã tốt nghiệp 01 bằng đại học (chính qui hoặc VLVH).   

- Không vi phạm pháp luật hoặc không trong thời gian thi hành án hoặc 

không vi phạm luật nghĩa vụ quân sự. 



- Đủ hồ sơ xét tuyển theo quy định. 

3.2.2. Tổ chức tuyển sinh: 

3.2.2.1. Miễn thi tuyển sinh đối với các trường hợp sau: 

 a) Người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại trường đại học Hùng 

Vương có nhu cầu đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ chính quy hoặc hệ 

không chính quy trong cùng nhóm ngành. 

 b) Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành đào tạo 

thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ 

không chính quy thuộc nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ. 

 - Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành đào tạo 

thuộc nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ 

không chính quy thuộc nhóm ngành kinh tế. 

 Trong trường hợp số thí sinh đăng ký dự tuyển vượt quá chỉ tiêu đào tạo 

được giao, Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra để tuyển đủ chỉ tiêu. Môn kiểm tra, nội 

dung, hình thức kiểm tra do Hiệu trưởng quy định. 

3.2.2.2 Thi tuyển: Những người không thuộc diện miễn thi nêu tại điểm a và b 

mục (3.2.2.1)có nhu cầu đăng ký học để lấy bằng đại học thứ hai phải thi hai 

môn thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương của ngành thứ 2 (môn thi cụ thể 

của từng ngành được thể hiện trong thông báo tuyển hàng năm). 

4. Cách xác định điểm trúng tuyển 

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được xác định, kết quả thi của thí sinh và chính 

sách ưu tiên, Trường xây dựng điểm trúng tuyển theo từng ngành/nhóm ngành 

đào tạo cho từng chương trình đào tạo (đại học liên thông hoặc văn bằng 2). 

Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên theo qui định của Qui chế tuyển sinh 

đại học, cao đẳng chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Việc tổ chức xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển thực hiện theo quy 

định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Chỉ tiêu và ngành tuyển sinh  

5.1. Chỉ tiêu tuyển sinh 

Theo thông báo xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

5.2. Ngành tuyển sinh:  

+ Hệ liên thông:  

Liên thông từ trung cấp lên đại học gồm 04 ngành  

1. Trồng trọt 3. Giáo dục tiểu học 

2. Kế toán 4. Giáo dục Mầm non 

Liên thông từ cao đẳng lên đại học gồm 31 ngành: 



1. Sư phạm Toán học 17. Công nghệ thông tin 

2. Sư phạm Toán học (Toán -  Lí) 18. Nông học 

3. Sư phạm Vật lý 19. Khoa học cây trồng 

4. Sư phạm Sinh học 20. Chăn nuôi (chăn nuôi – Thú y) 

5. Sư phạm Hóa học 21. Lâm nghiệp 

6. Giáo dục thể chất 22. Quản trị kinh doanh 

7. Sư phạm Lịch sử (Sử - GDCD) 23. Tài chính – Ngân hàng 

8. Sư phạm Địa lý 24. Kế toán 

9.  Sư phạm Ngữ Văn 25. Ngôn ngữ Anh 

10. Sư phạm Tiếng Anh 26. Ngôn ngữ Trung Quốc 

11.Giáo dục Mầm non 27. Việt Nam học 

12. Giáo dục Tiểu học 28. Quản lý giáo dục 

13. Sư phạm Âm nhạc 29. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

14. Sư phạm Mỹ thuật 30. Kinh tế nông nghiệp 

15. Sư phạm Kỹ thuật NN 31. Thú y 

16. Kinh tế (Kinh tế đầu tư) 32. Công tác xã hội 

+ Hệ văn bằng 2: Sư phạm Tiếng Anh; Kế toán 

6. Quy trình tổ chức tuyển sinh 

6.1. Hồ sơ tuyển sinh gồm: 

TT ĐHLT VB2 

1 - Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Hùng Vương). 

2 - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). 

3 - 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận. 

4 - Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng 

nhận tốt nghiệp THPT, CĐ, TCCN, 

TCN, CĐN, văn bằng đại học 1 (sao 

chứng thực). 

- Học bạ THPT (sao chứng thực), 

bảng điểm chương trình đào tạo trung 

cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề 

hoặc cao đẳng nghề. 

 

- Bằng tốt nghiệp đại học (chính 

qui hoặc VLVH).   

6.2. Lịch tuyển sinh:  

 Thông báo cụ thể trên website và bảng tin của nhà trường  

6.3. Địa điểm nhận hồ sơ: 

 Nộp hồ sơ tại Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học 

Hùng Vương cơ sở Thành phố Việt Trì hoặc cơ sở Thị xã Phú Thọ 



6.4. Chính sách ưu tiên 

      Thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được 

hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển. 

- Các đối tượng được ưu tiên trong tuyển sinh theo qui định. Điểm ưu 

tiên, khu vực tuyển sinh và đối tượng ưu tiên theo qui định hiện hành. 

 - Các thí sinh là CBVC, HĐ thuộc các cơ quan nhà nước, các tổ chức, 

doanh nghiệp hoặc đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn….. sẽ được 

xem xét lựa chọn khi các thí sinh có điểm ngang nhau. 

6.5. Lệ phí tuyển sinh 

 Thực hiện theo các qui định hiện hành 

6.6. Quy trình tuyển sinh 

 Bước 1: Thu nhận hồ sơ. 

Bước 2: Thành lập Hội đồng tuyển sinh và Ban thư ký. 

Bước 3: Tổng hợp hồ sơ thí sinh đăng ký tuyển sinh, nhập dữ liệu. 

Bước 4: Thống kê các điều kiện xét tuyển, ưu tiên xét tuyển. 

Bước 5: Hội đồng tuyển sinh tổ chức xét tuyển 

Bước 6: Tổng hợp và rà soát kết quả trúng tuyển. 

Bước 7: Công bố kết quả xét tuyển và gọi thí sinh nhập học. 

IV. TỔ CHỨC TUYỂN SINH 

1. Công tác chuẩn bị tuyển sinh: 

      - Căn cứ quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ vừa làm vừa 

học và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển 

sinh, Nhà trường hoàn thành các thủ tục mở lớp và ra quyết định thành lập Hội đồng 

xét tuyển sinh. 

      - Hội đồng tuyển sinh của trường do Hiệu trưởng làm Chủ tịch Hội đồng. 

Hội đồng xét tuyển sinh chịu trách nhiệm tổ  chức và chỉ đạo toàn bộ hoạt động 

tuyển sinh. 

      - Hội đồng tuyển sinh có Ban thư ký giúp việc và các ban ra đề, chấm 

thi..(nếu tổ chức thi tuyển).  

      - Nhà trường thông báo công khai trên trang thông tin điện tử và các phương 

tiện thông tin đại chúng về Thông báo tuyển sinh hệ Đại học VLVH, VB2 

phương án tuyển sinh bao gồm: tên trường, ký hiệu trường, địa chỉ liên hệ, trình 

độ đào tạo, ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, môn xét 

tuyển, thời gian tuyển sinh và các thông tin khác có liên quan. Thời gian thông 

báo chậm nhất 03 tháng trước ngày tuyển sinh. 

     - Ban hành các văn bản tờ trình, công văn đề nghị, Quyết định thành lập Hội 

đồng tuyển sinh và Ban thư ký và các ban chuyên môn (nếu tổ chức thi tuyển); 



các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác tuyển sinh; mẫu hồ sơ đăng ký 

tuyển sinh; 

     - Chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, văn phòng phẩm cho việc 

triển khai thực hiện và tổ chức tuyển sinh. 

2. Hội đồng tuyển sinh và Ban thư ký, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi.  

2.1. Hội đồng tuyển sinh 

2.1.1. Thành phần hội đồng tuyển sinh gồm:  

- Chủ tịch hội đồng là Hiệu Trưởng nhà trường 

- Phó Chủ tịch thường trực hội đồng là Phó Hiệu Trưởng phụ trách đào tạo 

VLVH;  

- Phó chủ tịch hội đồng tuyển sinh: Do Hiệu trưởng quyết định 

- Thư ký là Giám đốc TT hoặc Phó giám đốc TT đào tạo theo NCXH;  

- Các uỷ viên là Trưởng phòng Công tác CT&HSSV, Kế toán trưởng, 

Trưởng phòng KHTC, Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCL, Trưởng phòng thanh 

tra pháp chế,Trưởng khoa chuyên môn (nếu có hệ liên thông hoặc hệ văn bằng II).  

2.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh 

Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ tổ chức xét/thi tuyển và triệu tập thí sinh 

trúng tuyển; giải quyết thắc mắc và khiếu nại, tố cáo liên quan đến tuyển sinh; 

thu và sử dụng lệ phí xét/thi tuyển; tổng kết công tác tuyển sinh; quyết định 

khen thưởng, kỷ luật theo quy định; báo cáo kịp thời kết quả công tác tuyển sinh cho 

Đại học Hùng Vương. 

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐTS: Quyết định và chịu trách 

nhiệm toàn bộ các công việc liên quan đến công tác tuyển sinh; ra quyết định 

thành lập ban thư ký cho HĐTS, báo cáo kịp thời kết quả công tác tuyển sinh 

cho Đại học Thái Nguyên. 

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch TT hội đồng: thực hiện các 

nhiệm vụ được Chủ tịch HĐTS phân công và thay thế Chủ tịch HĐTS giải quyết 

công việc khi Chủ tịch HĐTS uỷ quyền. 

2.2. Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh 

2.2.1. Thành phần 

 - Trưởng ban: Giám đốc TT hoặc Phó giám đốc TT đào tạo theo NCXH 

 - Phó ban: Cán bộ làm công tác tuyển sinh của TT đào tạo theo NCXH 

 - Ủy viên: Cán bộ quản lý hồ sơ phòng công tác HSSV. 

2.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn: 

 - Ban thư ký thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch HĐTS giao; Hoàn thiện 

các thủ tục tuyển sinh theo qui định; rà soát hồ sơ và tổng hợp dữ liệu tuyển sinh 

của thí sinh; cập nhật điểm xét/thi tuyển của thí sinh và dự kiến phương án điểm 



trúng tuyển báo cáo Hội đồng tuyển sinh; in và gửi giấy triệu tập thí sinh trúng 

tuyển. 

Trường hợp tổ chức thi tuyển sinh:  

 - Nhận bài thi của Ban Coi thi, bảo quản, kiểm kê bài thi; 

 - Thực hiện việc dồn túi, đánh số phách bài thi theo quy định;  

 - Bàn giao bài thi của thí sinh cho Ban Chấm thi và thực hiện các công tác 

theo quy định; 

 - Quản lý các giấy tờ, biên bản liên quan tới bài thi. Lập biên bản xử lý 

điểm bài thi; 

 Ban Thư ký HĐTS chỉ được tiến hành công việc liên quan đến bài thi khi 

có mặt ít nhất từ 2 uỷ viên của Ban trở lên. Thành viên Ban Thư ký khi đã tham 

gia việc dồn túi, đánh số phách, dọc phách bài thi sẽ không được tham gia vào 

thư ký chấm thi, và ngược lại. 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban Thư ký HĐTS: đề xuất thành 

phần Hội đồng tuyển sinh, ban thư ký; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐTS 

điều hành công tác của Ban. 

2.3. Ban Đề thi 

2.3.1. Thành phần  

 - Trưởng ban do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐTS kiêm nhiệm. 

 - Tuỳ theo số lượng môn thi của trường, Trưởng ban Đề thi chỉ định mỗi 

môn thi một Trưởng môn thi. 

 Giúp việc Ban đề thi có Ủy viên thường trực Ban Đề thi và một số cán bộ 

làm nhiệm vụ đánh máy, in sao, đóng gói đề thi; 

2.3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban Đề thi: 

 - Lựa chọn người tham gia làm đề thi. Xác định yêu cầu biên soạn đề thi; 

 - Tổ chức, chỉ đạo thực hiện toàn bộ việc biên soạn đề thi theo đúng các 

quy trình làm đề thi do Bộ GD&ĐT ban hành; 

 - Xét duyệt, quyết định chọn đề thi chính thức và đề thi dự bị, xử lý các 

tình huống bất thường về đề thi trong kỳ thi tuyển sinh; 

- Lập kế hoạch và trực tiếp tổ chức in, đóng gói, bảo quản, phân phối và 

sử dụng đề thi cho các điểm thi, phòng thi; 

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước HĐTS về chất lượng đề thi và quy trình 

bảo mật đề thi cùng toàn bộ các khâu liên quan đến công tác đề thi. 

2.3.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Đề thi: 

 - Giúp Chủ tịch HĐTS xác định yêu cầu xây dựng đề thi và ra đề thi; chịu 

trách nhiệm nhận đề thi từ Trung tâm Đảm bảo chất lượng; tổ chức in sao, đóng 

gói đề thi; bảo quản, phân phối, sử dụng đề thi theo các quy định của Quy chế 



Tuyển sinh hình thức VLVH. 

 - Bảo quản các đề thi và đáp án đã sử dụng và đề thi chưa sử dụng theo 

quy định của bảo mật; 

 - Ban Đề thi làm việc theo nguyên tắc độc lập và trực tiếp giữa Trưởng 

Ban Đề thi với từng Trưởng môn thi; 

2.4. Ban Coi thi 

2.4.1. Thành phần  

 - Trưởng ban do Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch HĐTS kiêm nhiệm; 

 - Uỷ viên thường trực do Trưởng ban Thư ký HĐTS kiêm nhiệm; 

 - Các Uỷ viên bao gồm cán bộ coi thi, cán bộ thanh tra, cán bộ giám sát, 

đại diện cơ sở giáo dục tại địa phương, sở giáo dục và đào tạo nếu kỳ thi tổ chức tại 

địa phương; 

2.4.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban Coi thi: 

 - Lựa chọn danh sách thành viên Ban Coi thi, cán bộ coi thi, cán bộ giám 

sát, trật tự viên, cán bộ y tế, công an, kiểm soát quân sự, nhân viên phục vụ tại 

các điểm thi báo cáo Chủ tịch HĐTS ra quyết định; 

- Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ công tác coi thi; 

 - Quyết định xử lý các tình huống xảy ra trong các buổi thi. 

2.4.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Coi thi 

 Điều hành toàn bộ công tác coi thi từ việc bố trí lực lượng coi thi, bảo vệ 

phòng thi, tổ chức coi thi, thu và bàn giao bài thi, bảo đảm an toàn cho kỳ thi và 

bài thi của thí sinh. 

2.4.4. Nhiệm vụ và quyền hạn của uỷ viên phụ trách điểm thi: 

 - Thay mặt Trưởng ban Coi thi điều hành toàn bộ công tác coi thi tại điểm 

thi được giao; 

 - Xử lý các tình huống xảy ra trong các buổi thi. Nếu tình huống phức tạp 

phải báo cáo ngay cho Trưởng ban Coi thi giải quyết; 

 - Chọn cử một số cán bộ của trường có năng lực và tinh thần trách nhiệm 

cao làm cán bộ giám sát phòng thi; 

 - Trước mỗi buổi thi, tổ chức bốc thăm để phân công cán bộ coi thi, cán 

bộ giám sát phòng thi. 

2.5. Ban Chấm thi 

2.5.1. Thành phần Ban Chấm thi 

 - Trưởng ban do Chủ tịch hoặc phó chủ tịch HĐTS trường kiêm nhiệm; 

 - Các uỷ viên gồm: Các cán bộ phụ trách chấm thi từng môn (gọi là 

Trưởng môn chấm thi) và các cán bộ chấm thi. 

2.5.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban Chấm thi: 



 - Lựa chọn và đề cử các thành viên Ban Chấm thi trình Chủ tịch HĐTS 

quyết định. Ban chấm thi tối thiểu phải có 2 cán bộ chấm thi; 

 - Điều hành toàn bộ công tác chấm thi; chịu trách nhiệm trước HĐTS về 

chất lượng, tiến độ và quy trình chấm thi; 

3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát tuyển sinh, giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

      - Nhà trường thành lập Ban thanh tra tuyển sinh do Hiệu trưởng – Chủ tịch 

Hội đồng thi chỉ đạo trực tiếp gồm cán bộ Phòng Thanh tra – Pháp chế, chịu 

trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm 

túc, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh; kịp thời phát 

hiện những sai sót, vi phạm và đề xuất các hình thức  xử lý theo đúng quy định. 

      - Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tuyển sinh theo quy định 

hiện hành. 

4. Chế độ thông tin báo cáo 

       Thực hiện chế độ thông tin trước, trong và sau khi kết thúc tuyển sinh theo 

quy định của Đại học Hùng Vương và Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

V. CAM KẾT CỦA TRƯỜNG 

- Tổ chức tuyển sinh theo đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định trong tất cả các khâu của 

công tác tuyển sinh. Xử lí nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật các hiện 

tượng tiêu cực, hành vi vi phạm Quy chế. 

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho các thí sinh tham gia đăng ký xét 

tuyển, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan và chống mọi hiện tượng 

tiêu cực. 

- Công bố rộng rãi, công khai các thông tin về hoạt động tuyển sinh của 

trường để xã hội và thí sinh theo dõi, giám sát. 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời./. 

                                    


