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Dự thảo 2 

QUY CHẾ 

Tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, 

trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non  

đối với học sinh dự bị đại học 

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2021/TT-BGDĐT ngày   tháng   năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy chế này quy định về tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học (DBĐH); 

xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm 

non đối với học sinh DBĐH. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

Quy chế này áp dụng đối với trường DBĐH; cơ sở giáo dục đại học, cơ sở 

giáo dục khác được phép đào tạo trình độ đại học, trường cao đẳng đào tạo 

ngành Giáo dục Mầm non (gọi chung là cơ sở đào tạo); các tổ chức và cá nhân 

có liên quan. 

Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc được áp dụng Quy chế này đối với 

nhiệm vụ bồi dưỡng DBĐH. 

 

Chương II 

TUYỂN SINH DỰ BỊ ĐẠI HỌC 

 

Điều 3. Phương thức và đối tượng tuyển sinh 

1. Phương thức tuyển sinh: Tuyển sinh vào học DBĐH bằng phương thức 

tuyển thẳng và xét tuyển.  

2. Đối tượng 

a) Đối tượng được tuyển thẳng:  

- Thí sinh người dân tộc thiểu số rất ít người đã tốt nghiệp trung học phổ 

thông (THPT) theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 



 2 

của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với 

trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người;  

- Thí sinh cử tuyển theo quy định tại Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 

8/12/2020 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên 

dân tộc thiểu số. 

b) Đối tượng được xét tuyển:  

- Thí sinh là người dân tộc thiểu số thường trú từ 18 tháng liên tục trở lên 

(tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh) tại các xã thuộc khu vực 1(KV1) 

quy định tại “Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng 

ngành Giáo dục Mầm non” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có cha mẹ đẻ 

hoăc người giám hộ thường trú tại khu vực này;    

- Trường DBĐH được tuyển không quá 5% tổng số chỉ tiêu tuyển sinh 

hằng năm thí sinh là người dân tộc Kinh thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên 

(tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh) tại vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cấp có thẩm quyền; có cha mẹ đẻ hoăc 

người giám hộ thường trú tại vùng này.    

3. Mỗi học sinh chỉ được học một lần DBĐH; các đối tượng đang học 

hoặc đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng không được xét tuyển vào DBĐH.   

Điều 4. Điều kiện xét tuyển  

 Trường DBĐH sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm xét tuyển 

hoặc kết quả học tập THPT ghi trong học bạ để xét tuyển.  

1. Điều kiện xét tuyển đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm xét tuyển:  

a) Tốt nghiệp THPT; 

b) Tổng điểm ba bài thi/môn thi (không tính điểm ưu tiên) của tổ hợp xét 

tuyển đạt từ 12,0 điểm trở lên và mỗi bài thi/môn thi trong tổ hợp xét tuyển đạt 

trên 1,0 điểm theo thang điểm 10; 

c) Xếp loại rèn luyện (hạnh kiểm) ba năm học THPT đạt từ mức Khá trở 

lên.  

2. Điều kiện xét tuyển đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập THPT:  

a) Tốt nghiệp THPT; 

b) Kết quả xếp loại học tập từ mức Đạt (Trung bình) trở lên và kết quả 

xếp loại rèn luyện (hạnh kiểm) từ mức Khá trở lên trong ba năm học THPT; 

c) Điểm trung bình cộng của ba môn theo tổ hợp xét tuyển của năm học 

lớp 12 từ 6,0 trở lên. 

Điều 5. Đăng ký và hồ sơ tuyển sinh  

1. Đăng ký tuyển sinh  

Thí sinh thuộc đối tượng và đủ điều kiện tuyển sinh quy định tại Điều 3 

và Điều 4 của Quy chế này được đăng ký tuyển sinh vào học tại một trường 
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DBĐH, mỗi thí sinh được đăng ký hai nguyện vọng theo hai tổ hợp môn và ghi 

rõ thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 theo một trong các phương thức sau: 

Nộp 01 bộ hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp cho trường DBĐH hoặc 

đăng kí trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến của trường DBĐH (nếu có). 

2. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh 

a) Đối với phương thức tuyển thẳng, hồ sơ gồm: 

- Đơn đăng ký vào học DBĐH theo mẫu do trường DBĐH quy định; 

- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT 

tạm thời; 

- Bản sao giấy khai sinh; 

- Quyết định đi học theo chế độ cử tuyển của cấp có thẩm quyền đối với 

thí sinh cử tuyển. 

b) Đối với phương thức xét tuyển, hồ sơ gồm: 

- Đơn đăng ký xét tuyển vào học DBĐH theo mẫu do trường DBĐH quy 

định; 

- Bản sao giấy chứng nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm xét tuyển 

(đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT); 

- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT 

tạm thời; 

- Bản sao học bạ THPT; 

- Bản sao giấy khai sinh; 

- Bản sao hộ khẩu thường trú hoặc giấy xác nhận thường trú của thí sinh 

và cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ. 

Điều 6. Kế hoạch tuyển sinh 

Hằng năm, trường DBĐH căn cứ các quy định của Quy chế này, căn cứ 

các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học gồm đội ngũ giáo viên, nhân viên, cơ 

sở vật chất để xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh trình Bộ Giáo 

dục và Đào tạo phê duyệt. Kế hoạch tuyển sinh gồm các nội dung chính sau: đối 

tượng và phương thức tuyển sinh; các tổ hợp môn xét tuyển; phân bổ chỉ tiêu 

tuyển sinh cho phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 

và phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT; thời gian thu hồ sơ 

đăng ký tuyển sinh, công bố kết quả tuyển sinh; tổ chức công tác tuyển sinh. 

 Điều 7. Tổ chức tuyển sinh và triệu tập thí sinh trúng tuyển 

1. Điểm xét tuyển:  

a) Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, 

điểm xét tuyển là tổng điểm của ba môn theo tổ hợp xét tuyển của ba bài 

thi/môn thi; 
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b) Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT, điểm 

xét tuyển là tổng điểm của ba môn theo tổ hợp xét tuyển trong học bạ năm học 

lớp 12; 

c) Thí sinh là người dân tộc thiểu số có đủ các điều kiện xét tuyển quy 

định tại Điều 4 Quy chế này, thường trú từ 18 tháng trở lên (tính đến ngày nộp 

hồ sơ tuyển sinh) tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo 

quy định của cấp có thẩm quyền được cộng 1,5 điểm vào điểm xét tuyển.  

2. Tổ chức tuyển sinh 

 Hội đồng tuyển sinh của trường DBĐH căn cứ kế hoạch tuyển sinh đã 

được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tổ chức tuyển sinh theo các bước sau: 

a) Thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức và đối tượng 

tuyển sinh, điều kiện xét tuyển, các tổ hợp môn dùng để xét tuyển trên trang 

thông tin điện tử của trường trước ít nhất 15 ngày tính đến ngày thí sinh bắt đầu 

đăng ký tuyển sinh; 

b) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh của thí sinh, tiến hành nhập dữ liệu 

thí sinh đăng ký tuyển sinh;  

c) Căn cứ chỉ tiêu được phê duyệt sau khi đã trừ đi số thí sinh dân tộc 

thiểu số rất ít người diện tuyển thẳng, căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh, 

Hội đồng tuyển sinh quyết định phương án điểm trúng tuyển đối với từng tổ hợp 

môn, tiến hành xét tuyển theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến 

khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 thì không xét 

nguyện vọng 2.  

3. Phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển  

Trường DBĐH trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh sách thí sinh 

trúng tuyển; công bố trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở 

của trường danh sách thí sinh trúng tuyển. 

4. Triệu tập thí sinh trúng tuyển:  

a) Trường DBĐH gửi thông báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển; 

b) Thí sinh nhập học hoàn thiện hồ sơ gồm bản sao hợp lệ những giấy tờ 

quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy chế này và các yêu cầu khác theo quy định của 

trường DBĐH; chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong hồ sơ 

đăng ký tuyển sinh; 

c) Trường DBĐH tổ chức kiểm tra, đối chiếu hồ sơ của thí sinh nhập học 

theo quy định.  

 

Chương III 

BỒI DƯỠNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC 

 

Điều 8. Chương trình bồi dưỡng 

1. Nội dung bồi dưỡng 
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a) Học sinh DBĐH được bồi dưỡng kiến thức văn hóa gồm: Ba môn theo 

tổ hợp môn mà học sinh đã sử dụng để xét tuyển vào trường DBĐH (môn 1, 

môn 2, môn 3) và môn Tiếng Anh, môn Tin học; đối với tổ hợp môn có môn 

Tiếng Anh thì học sinh chỉ học thêm môn Tin học; 

b) Học sinh DBĐH được rèn luyện sức khỏe (RLSK) và tham gia các hoạt 

động giáo dục (HĐGD). Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, nhu cầu học 

tập, sinh hoạt của học sinh, Hiệu trưởng trường DBĐH lựa chọn các nội dung 

RLSK và HĐGD phù hợp; 

c) Trường DBĐH chủ động xây dựng kế hoạch dạy học theo đề cương chi 

tiết các môn học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định phù hợp với chương trình 

giáo dục phổ thông hiện hành. 

2. Khung thời gian 

a) Đối với các tổ hợp môn không có môn Tiếng Anh 

Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tin học 
Tiếng 

Anh 

RLSK và 

HĐGD 
Tổng 

7 tiết/ 

tuần 

7 tiết/ 

tuần 

7 tiết/ 

tuần 

3 tiết/ 

tuần 

3 tiết/ 

tuần 

3 tiết/ 

tuần 

30 tiết/ 

tuần 

b) Đối với các tổ hợp môn có môn Tiếng Anh 

Môn 1 Môn 2 
Môn 3 

(Tiếng Anh) 
Tin học 

RLSK và 

HĐGD 
Tổng 

7 tiết/ 

tuần 

7 tiết/ 

tuần 

10 tiết/ 

Tuần 

3 tiết/ 

tuần 
3 tiết/ tuần 

30 tiết/ 

tuần 

 

c) Thời gian bồi dưỡng DBĐH là 01 năm học. Hiệu trưởng trường DBĐH 

quyết định kế hoạch năm học đảm bảo đủ 28 tuần thực học, thời gian còn lại để 

tổ chức ôn tập, thi cuối khóa và các hoạt động khác.  

Điều 9. Kiểm tra định kỳ, thi cuối khóa, điểm tổng kết môn học 

1. Kiểm tra định kỳ:  

a) Trong một năm học, mỗi môn học có 2 lần kiểm tra định kỳ bằng hình 

thức trắc nghiệm hoặc tự luận. Thời gian làm bài kiểm tra theo hình thức trắc 

nghiệm là 45 phút, riêng môn Toán là 60 phút. Thời gian làm bài kiểm tra theo 

hình thức tự luận là 60 phút, riêng môn Ngữ văn là 90 phút; 

b) Học sinh chưa đủ số lần kiểm tra định kỳ của mỗi môn học, nếu có lý 

do chính đáng được nhà trường xem xét cho kiểm tra bổ sung. 

2. Thi cuối khóa:  

a) Các môn thi cuối khóa là ba môn theo tổ hợp môn mà học sinh đã sử 

dụng để xét tuyển vào trường DBĐH và được bồi dưỡng tại trường DBĐH; 



 6 

b) Học sinh được dự thi cuối khóa khi có đủ 2 lần kiểm tra định kỳ của 

mỗi môn học, điểm trung bình cộng hai bài kiểm tra định kỳ của mỗi môn học từ 

5,0 trở lên và không nghỉ học quá 35 ngày. 

c) Thi cuối khóa theo hình thức trắc nghiệm hoặc tự luận. Thời gian thi 

cuối khóa theo hình thức trắc nghiệm là 60 phút, riêng môn Toán là 90 phút; 

theo hình thức tự luận là 90 phút, riêng môn Ngữ văn là 120 phút; 

d) Hiệu trưởng trường DBĐH quyết định thành lập Hội đồng thi cuối 

khóa và các ban giúp việc để tổ chức kỳ thi cuối khóa.  

3. Điểm tổng kết môn học:  

a) Thang điểm chấm bài kiểm tra định kỳ và bài thi cuối khóa là thang 

điểm 10. Đối với các bài kiểm tra định kỳ và bài thi cuối khóa bằng phương 

pháp trắc nghiệm có thể theo thang điểm khác, nhưng điểm toàn bài phải quy về 

thang điểm 10. Cuối năm học, mỗi môn học có một điểm tổng kết, điểm tổng kết 

của mỗi môn học chỉ lấy đến một chữ số thập phân; 

b) Điểm tổng kết (ĐTK) của môn học có thi cuối khóa được tính theo công 

thức:  
 

ĐTK = 
TĐKT + 2 x ĐTCK 

4 

 

TĐKT: Tổng điểm của hai bài kiểm tra định kỳ. 

ĐTCK:  Điểm thi cuối khóa. 

c) Điểm tổng kết của các môn học không thi cuối khóa là trung bình cộng 

của hai điểm kiểm tra định kỳ. 

Điều 10. Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh 

1. Căn cứ và tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh  

Trường DBĐH tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh căn cứ 

vào biểu hiện cụ thể về thái độ và hành vi đạo đức; ứng xử trong mối quan hệ 

với thầy cô, nhân viên, bạn bè trong nhà trường, với gia đình và xã hội; ý thức 

phấn đấu vươn lên trong học tập; kết quả tham gia hoạt động tập thể của lớp, của 

trường và của xã hội; rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường. 

2. Kết quả rèn luyện của học sinh  

Kết quả rèn luyện của học sinh trong cả năm học được đánh giá theo một 

trong bốn mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.  

a) Mức Tốt: Thực hiện đầy đủ các quy định dưới đây. 

- Chấp hành tốt luật pháp, quy định về trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao 

thông, nội quy nhà trường; tích cực tham gia đấu tranh với các hành động tiêu 

cực, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; 
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-  Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị; 

Luôn kính trọng thầy cô, người lớn tuổi; có ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết, 

được các bạn tin yêu; 

- Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập, có ý thức vươn lên, trung thực 

trong cuộc sống, trong học tập; 

- Tích cực rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường; 

- Tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục, các hoạt động do nhà trường tổ 

chức; tích cực tham gia các hoạt động Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 

b) Mức Khá: Thực hiện được những quy định tại điểm a khoản 2 Điều 

này nhưng chưa đạt đến mức Tốt; còn có thiếu sót nhưng kịp thời sửa chữa sau 

khi thầy giáo, cô giáo và tập thể lớp góp ý.  

c) Mức Đạt: Có một số khuyết điểm trong việc thực hiện các quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều này nhưng mức độ chưa nghiêm trọng; sau khi được nhắc 

nhở, giáo dục đã tiếp thu, sửa chữa nhưng tiến bộ còn chậm. 

d) Mức Chưa đạt: Chưa đạt tiêu chuẩn xếp loại Đạt hoặc có một trong các 

khuyết điểm sau đây: 

- Có sai phạm với tính chất nghiêm trọng hoặc lặp lại nhiều lần trong việc 

thực hiện quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, được giáo dục nhưng chưa sửa 

chữa; 

- Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể của giáo viên, nhân 

viên nhà trường, của bạn hoặc của người khác; 

- Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi; 

- Đánh nhau, gây rối trật tự, trị an trong nhà trường hoặc ngoài xã hội; vi 

phạm an toàn giao thông; gây thiệt hại tài sản công, tài sản của người khác.  

 

Chương IV 

XÉT CHUYỂN HỌC SINH HOÀN THÀNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC VÀO HỌC 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

 NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON 

 

Điều 11. Công nhận học sinh hoàn thành dự bị đại học 

1. Điều kiện học sinh được công nhận hoàn thành DBĐH: 

a) Xếp loại rèn luyện cả năm từ mức Khá trở lên; 

b) Điểm tổng kết của các môn học đạt từ 5,0 trở lên. 

2. Hiệu trưởng trường DBĐH ban hành quyết định công nhận học sinh 

hoàn thành DBĐH. 
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Điều 12. Xét chuyển học sinh hoàn thành dự bị đại học vào học trình 

độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 

1. Điều kiện học sinh được xét chuyển: 

a) Hoàn thành DBĐH; 

b) Để được xét chuyển vào học các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo 

viên hoặc các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, 

học sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT xét tuyển vào DBĐH phải có 

tổng điểm ba bài thi/môn thi của tổ hợp xét tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định tại năm xét tuyển 

quá 1,5 điểm; Học sinh sử dụng kết quả học tập THPT xét tuyển vào DBĐH 

phải có điểm xét tốt nghiệp THPT không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng 

đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định tại năm xét tuyển quá 0,5 điểm. 

2. Quy trình xét chuyển học sinh hoàn thành dự bị đại học vào học trình 

độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 

a) Quí I hằng năm, trường DBĐH trực tiếp làm việc và thống nhất với các 

cơ sở đào tạo về chỉ tiêu và kế hoạch tiếp nhận học sinh hoàn thành DBĐH. 

Trường DBĐH thông báo công khai chỉ tiêu tiếp nhận của các cơ sở đào tạo; 

b) Điểm xét chuyển là tổng điểm tổng kết của ba môn học thi cuối khóa;  

c) Trường DBĐH thực hiện theo các bước sau: 

- Hướng dẫn học sinh đăng ký nguyện vọng xét chuyển vào cơ sở đào tạo. 

Mỗi học sinh hoàn thành DBĐH được đăng ký không quá 03 nguyện vọng xét 

chuyển vào ngành học của cơ sở đào tạo, sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu 

tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất); 

- Nhập dữ liệu học sinh đăng ký xét chuyển; thông báo công khai dữ liệu 

trên trang thông tin điện tử của trường trong thời gian 5 ngày; cho phép học sinh 

được thay đổi thứ tự nguyện vọng đã đăng ký trong thời gian công khai dữ liệu; 

hoàn thiện dữ liệu xét chuyển sau khi học sinh điều chỉnh nguyện vọng; 

- Tiến hành xét theo nguyên tắc: Đối với mỗi ngành của cơ sở đào tạo, xét  

bắt đầu từ nguyện vọng 1, căn cứ điểm xét chuyển của học sinh lấy từ cao xuống 

cho đến khi đủ chỉ tiêu; nếu vẫn còn chỉ tiêu thì xét đến nguyện vọng 2, nguyện 

vọng 3. Mỗi học sinh chỉ được xét chuyển vào 01 cơ sở đào tạo theo nguyện 

vọng ưu tiên cao nhất có thể trong các nguyện vọng đã đăng ký. Trường hợp học 

sinh không đủ điểm xét chuyển theo các nguyện vọng đã đăng ký thì được Hội 

đồng xét chuyển vào cơ sở đào tạo còn chỉ tiêu;  

- Trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kết quả xét chuyển học sinh 

hoàn thành DBĐH vào các cơ sở đào tạo; công khai kết quả trên trang thông tin 

điện tử của trường. 
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3. Hồ sơ của học sinh do trường DBĐH bàn giao cho các cơ sở đào tạo 

tiếp nhận vào học gồm: 

a) Hồ sơ nhập học DBĐH của học sinh và minh chứng đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đối với học sinh được xét chuyển vào học các ngành thuộc nhóm 

ngành đào tạo giáo viên, các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng 

chỉ hành nghề quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;  

b) Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh hoàn thành DBĐH; 

c) Văn bản công nhận kết quả xét chuyển học sinh hoàn thành DBĐH vào 

cơ sở đào tạo. 

4. Xét chuyển học sinh cử tuyển hoàn thành DBĐH vào các cơ sở đào tạo 

thực hiện theo quy định tại Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 8/12/2020 của 

Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. 

Điều 13. Bảo lưu kết quả tuyển sinh và lưu ban 

1. Bảo lưu kết quả tuyển sinh 

Bảo lưu kết quả tuyển sinh DBĐH cho những học sinh đã trúng tuyển học 

DBĐH thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, thời gian bảo lưu sau khi hoàn thành nghĩa 

vụ quân sự không quá 01 năm;  

b) Bị tai nạn hoặc đau ốm phải điều trị từ một tháng trở lên, có xác nhận 

của cơ quan y tế có thẩm quyền, thời gian bảo lưu không quá 01 năm. 

2. Lưu ban 

 Học sinh DBĐH thuộc một trong các trường hợp dưới đây được xét lưu 

ban 01 lần:  

a) Nghỉ học quá 35 ngày do ốm đau, tai nạn có giấy xác nhận của cơ quan 

y tế có thẩm quyền;  

b) Không thi đủ 3 môn cuối khóa theo quy định do ốm đau, tai nạn có 

giấy xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền;  

c) Học sinh người dân tộc thiểu số rất ít người, học sinh cử tuyển chưa đủ 

điều kiện xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục 

Mầm non theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy chế này. 

 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 14.  Trách nhiệm của trường DBĐH và cơ sở đào tạo 

1. Trường DBĐH có trách nhiệm:  

a) Tổ chức tuyển sinh và trình Bộ Giáo dục đào tạo phê duyệt kết quả 

tuyển sinh DBĐH; xây dựng kế hoạch năm học và tổ chức bồi dưỡng DBĐH; 

Tổ chức xét chuyển học sinh hoàn thành DBĐH vào các cơ sở đào tạo và trình 
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Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kết quả xét chuyển học sinh hoàn thành 

DBĐH; bàn giao học sinh hoàn thành DBĐH cho các cơ sở đào tạo; báo cáo Bộ 

Giáo dục và Đào tạo những vướng mắc (nếu có) trong quá trình xét chuyển học 

sinh hoàn thành DBĐH để đảm bảo quyền lợi cho học sinh; 

b) Phối hợp với địa phương để tiếp nhận học sinh cử tuyển học DBĐH; 

2. Cơ sở đào tạo có trách nhiệm: 

  a) Phối hợp với các trường DBĐH để thống nhất về chỉ tiêu và kế hoạch 

tiếp nhận học sinh hoàn thành DBĐH; 

b) Tiếp nhận học sinh hoàn thành DBĐH theo chỉ tiêu đã thống nhất với 

trường DBĐH.   

Điều 15. Chế độ báo cáo và lưu trữ  

1. Chế độ báo cáo: 

a) Chậm nhất tháng 10 hàng năm, trường DBĐH báo cáo Bộ Giáo dục và 

Đào tạo kết quả tuyển sinh DBĐH và Kế hoạch năm học; 

b) Cuối năm học, trường DBĐH báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả 

thực hiện nhiệm vụ năm học. 

2. Lưu trữ 

Bài kiểm tra định kỳ, thi cuối khóa và các tài liệu liên quan đến công tác 

tuyển sinh, bồi dưỡng, xét chuyển học sinh DBĐH vào học trình độ đại học, 

trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non được bảo quản và lưu trữ theo quy 

định. 

Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Các quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Quy chế này không áp dụng 

đối với học sinh trúng tuyển vào DBĐH năm học 2021- 2022.  

2. Các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu trong Quy chế này khi 

được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì nội dung dẫn chiếu trong Quy chế này cũng 

được điều chỉnh và thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, 

thay thế./. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

 

 

 

Ngô Thị Minh 

 


