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QUY TRÌNH QUẢN LÝ VỀ NHẬP HỌC 

 

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG  

 Để giúp những thí sinh trúng tuyển vào hệ cao đẳng nghề và trung cấp 

nghề làm thủ tục nhập học, đảm bảo đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ 

Lao động Thương binh và xã hội và những quy định của Trường cao 

đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. 

 Quy định thống nhất cách thức đón tiếp sinh viên nhập học, đảm bảo 

công việc diễn ra một cách hợp lý, khoa học, cũng như xác định nhiệm 

vụ cho các cán bộ, giáo viên một cách cụ thể. 

 Quy trình này áp dụng cho tất cả các phòng, khoa, trung tâm 

thuộcTrường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn 

Quốc. 

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT 

1. Định nghĩa: 

Không có định nghĩa. 

2. Từ viết tắt: 

KHĐT: Kế hoạch đón tiếp ĐTN: Đoàn thanh niên 

CTHSSV: Công tác học sinh sinh viên  CTĐT: Chương trình đào tạo 

TNTN: Thanh niên tình nguyện CTB: Con thương binh 

THPT: Trung học phổ thông HS: Hồ sơ 

CB,GV: Cán bộ giáo viên BM: Biểu mẫu 

BGH: Ban giám hiệu GVCN: Giáo viên chủ nhiệm 

III. LƯU ĐỒ  (Xem trang 3)  

IV. ĐẶC TẢ  (Xem trang 4 - 08) 

V. CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO 

 

Stt Tên biểu mẫu/ hướng dẫn Mã hóa 

1 Danh sách HSSV trúng tuyển BM01 

2 Phiếu đón tiếp BM02 

3 Giấy cam kết BM03 

4 Giấy biên nhận hồ sơ Đảng, Đoàn BM04 

5 Giấy vào lớp BM05 

6 Bảng tổng hợp thông tin cá nhân HSSV BM06 

7 Danh sách Ban cán sự lớp BM07 

8 Bản báo cáo tình hình nhập học BM08 

Mẫ u số  5 
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TỔNG HỢP & LƯU HỒ SƠCHUẨN BỊ TIẾP NHẬN KIỂM TRA

1. Tổng hợp DS HS 
trúng tuyển

2. Thành lập lớp, 
GVCN (Dự kiến)

3. Tiếp đón học 
sinh, nhận phiếu 

đón tiếp

4. Kiểm tra hồ 
sơ gốc

5. Kiểm tra hồ 
sơ nhập học

6. Nộp hồ sơ Đẳng, 
Đoàn

7. Thu các khoản 
đóng góp

8. Nhận giấy vào lớp

9. Tiếp nhận học 
sinh

10. Hoàn thiện hồ 
sơ

12. Tổng hợp
 Lưu hồ sơ

10. Danh sách học 
sinh 11. Lưu hồ sơ
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ĐẶC TẢ QUY TRÌNH QUẢN LÝ VỀ NHẬP HỌC 

Stt 
Tên bước 

công việc 
Đặc tả 

Bộ phận/đơn 

vị thực hiện 

Bộ 

phận/ĐV 

phối hợp 

Kết quả đạt được 

Hạn 

hoàn 

thành 

Biểu 

mẫu 

1 

Tổng hợp 

danh sách 

học sinh 

trúng tuyển 

- Tổng hợp danh sách học sinh trúng 

tuyển do Ban thư ký của HĐTS lập 

Phòng Đào 

tạo 

Ban thư ký 

tuyển sinh 

trường 

- Danh sách học sinh 

trúng tuyển 
10/08 BM1 

2 

Thành lập 

lớp, phân 

công GVCN 

(dự kiến) 

 

- - Xây dựng các thông số cụ thể của mỗi 

lớp như (tỷ lệ nam/nữ; điểm trúng 

tuyển; vùng, miền…). 

- Lập danh sách HSSV ở mỗi lớp. 

- Phân công giáo viên chủ nhiệm theo 

quy chế nhà trường về giáo viên chủ 

nhiệm. 

- Gửi danh sách lớp và danh sách 

GVCN để Ban giám hiệu duyệt. 

- Chuyển danh sách HSSV và GVCN đã 

duyệt tới các khoa; phòng  

Phòng Công 

tác HSSV 

Phòng Đào 

tạo; các 

khoa; 

GVCN 

- Danh sách lớp  

- Danh sách GVCN  
 15/08  

3 
Tiếp đón học 

sinh 

- Dán danh sách trúng tuyển; hướng dẫn 

nhập học ở bảng tin của trường; ở nơi 

đón tiếp HSSV 

- Chuẩn bị các biểu mẫu cần thiết (do P. 

Đào tạo; Phòng CTHSSV thiết kế) và 

phát cho HSSV: Phiếu đón tiếp; Bản 

cam kết; giấy biên nhận hồ sơ Đảng, 

đoàn. 

- Hướng dẫn HSSV tới làm thủ tục nhập 

học ở các bàn. 

Đội Cờ đỏ 

Đoàn 

trường; 

Phòng Đào 

tạo; Phòng 

Công tác 

HSSV; P. 

Tài vụ 

- Phiếu đón tiếp 

- Giấy cam kết 

- Giấy biên nhận hồ 

sơ Đảng, Đoàn 

 

 

20/08 

BM2; 

BM3; 

BM4 
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- Hướng dẫn HSSV chuẩn bị các giấy tờ 

cần thiết để làm thủ tục như: Học bạ; 

bằng hoặc GCN gốc; các giấy ưu tiên; 

sổ đoàn; đảng… 

- Hướng dẫn HSSV ghi các thông tin 

cần thiết vào Phiếu đón tiếp và bản cam 

kết. 

- Yêu cầu HSSV nộp phiếu đón tiếp tại 

bàn của Cờ đỏ; gọi tên HSSV theo thứ 

tự. 

- Hướng dẫn HSSV làm thủ tục ở Bàn 

2: Phòng Đào tạo. 

4 
Kiểm tra hồ 

sơ gốc 

- Tiếp nhận phiếu đón tiếp của HSSV.  

- Kiểm tra giấy báo nhập học của 

HSSV; đối chiếu với danh sách trúng 

tuyển trên phần mềm.  

- Kiểm tra hồ sơ gốc bao gồm: Học bạ; 

Bằng hoặc GCN tốt nghiệp tạm thời. 

- Ký vào Phiếu đón tiếp nếu hồ sơ gốc 

đúng sẽ danh sách HSSV vào phần 

mềm. 

- Hướng dẫn HSSV làm thủ tục ở Bàn 

3: Phòng Công tác HSSV. 

Phòng Đào 

tạo 

Cờ đỏ; Đoàn 

trường 

- Học bạ; Bằng tốt 

nghiệp cấp 3 hoặc 

giấy chứng nhận 

TN cấp 3 gốc. 

 20/08   

5 
Kiểm tra hồ 

sơ nhập học 

-  Tiếp nhận phiếu đón tiếp của HSSV 

nếu có chữ ký của Phòng Đào tạo.  

- Yêu cầu HSSV nộp giấy cam kết nhập 

học. 

-  Kiểm tra các giấy tờ ưu tiên gốc bao 

gồm: CTB; CBB; bộ đội xuất ngũ; hộ 

nghèo.... 

Phòng Công 

tác HSSV 

Cờ đỏ; Đoàn 

trường; 

- Giấy cam kết 

- Các giấy tờ ưu tiên 

gốc: CTB; CBB; bộ 

đội xuất ngũ; hộ 

nghèo.... 

20/08    
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-  Ký vào Phiếu đón tiếp nếu hồ sơ nhập 

học gốc đúng sẽ nhập danh sách học 

sinh vào phần mềm.. 

- Hướng dẫn HSSV làm thủ tục ở Bàn 4: 

Đoàn trường. 

6 
Nộp hồ sơ 

Đảng, Đoàn 

- Tiếp nhận phiếu đón tiếp của HSSV 

nếu đã có chữ ký của Phòng Đào tạo và 

P. Công tác HSSV.  

- Yêu cầu HSSV nộp hồ sơ Đảng; Đoàn. 

-  Kiểm tra hồ sơ 

-  Ký vào Phiếu đón tiếp nếu hồ sơ  

đúng với quy định. 

- Hướng dẫn HSSV làm thủ tục ở Bàn 5: 

Phòng Tài vụ. 

Đoàn trường 

Cờ đỏ; các 

phòng ban 

liên quan 

- Hồ sơ Đảng; Đoàn 

gốc. 
 20/08   

7 
Thu các 

khoản đóng 

góp 

- Tiếp nhận phiếu đón tiếp của HSSV 

nếu đã có chữ ký của Phòng Đào tạo; P. 

Công tác HSSV; Đoàn trường.  

- Kiểm tra thông tin nhập học của HSSV 

trên phần mềm lưu ý phần miễn hoặc 

giảm các khoản đóng góp theo giấy tờ 

ưu tiên của HSSV. 

-Thu các khoản đóng góp theo giấy báo 

nhập học. 

-  Kiểm tra số tiền nộp 

- Nhập vào phần mềm; Ký vào phiếu thu 

tiền và phiếu đón tiếp;  

- Hướng dẫn HSSV làm thủ tục ở Bàn 6: 

Phòng Công tác HSSV. 

Phòng Tài vụ 

Cờ đỏ; các 

phòng ban 

liên quan 

- Biên lai các khoản 

đóng góp. 
 20/08   
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8 
Nhận giấy 

vào lớp 

- Tiếp nhận phiếu đón tiếp của HSSV 

nếu đã có chữ ký của Phòng Đào tạo; P. 

Công tác HSSV; Phòng Tài vụ, Đoàn 

trường. 

- Phát giấy vào lớp cho HSSV trong đó 

ghi rõ: tên lớp; tên khoa; tên GVCN; số 

điện thoại của GVCN; lịch học đầu 

khóa. 

- Hướng dẫn HSSV gặp GVCN. 

Phòng Công 

tác HSSV 

Cờ đỏ; các 

phòng ban 

liên quan 

- Giấy vào lớp.  20/08 BM05 

9 
Tiếp nhận 

HSSV 

- Nhận giấy vào lớp của HSSV. 

- Đối chiếu với Danh sách học sinh nhập 

học do P. Công tác HSSV cấp. Nếu 

đúng, tiếp nhận HSSV; nếu không, phản 

hồi lại P. Công tác HSSV. 

- Ghi lại thông tin của HSSV: số điện 

thoại; địa chỉ tạm trú; số điện thoại chủ 

trọ… 

- Tổ chức sinh hoạt lớp, thông báo tới 

học sinh những nội dung: giới thiệu về 

khoa; nghề; chế độ chính sách trong 

trường; quyền và nghĩa vụ của HSSV… 

- Bầu ban cán sự lớp tạm thời. 

- Phát thời khóa biểu cho HSSV 

- Báo cáo danh sách lớp tới p. Công tác 

HSSV 

GVCN 
Phòng Công 

tác HSSV 

- Bảng tổng hợp 

thông tin cá nhân 

của HSSV. 

- Danh sách ban cán 

sự lớp. 

 

30/08 
BM06; 

BM07 

10 
Hoàn thiện 

hồ sơ 

- Thu nhận báo cáo về tình hình lớp từ 

các GVCN; 

- Sắp xếp hồ sơ theo lớp; khoa. 

- Kiểm tra hồ sơ HSSV đã nộp: Đơn 

vào học; Sơ yếu lý lịch; bản sao công 

Phòng Công 

tác HSSV 

Các khoa; 

GVCN; 

Phòng Đào 

tạo 

Hồ sơ của HSSV  15/09  
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chứng học bạ; GCN tốt nghiệp tạm 

thời hoặc bằng TN cấp 3; bản sao các 

giấy tờ ưu tiên; ảnh… 

- Yêu cầu HSSV nộp các giấy tờ nếu 

thiếu. 

11 
Lập báo cáo 

và lưu hồ sơ 

- Lập báo cáo về tình hình nhập học của 

HSSV để báo cáo Hội đồng tuyển sinh 

trường, trong báo cáo ghi rõ: số lượng 

nhập học; số lượng HSSV từng lớp; 

từng khoa; việc thực hiện nhiệm vụ của 

GVCN 

- Chuyển báo cáo tới Ban giám hiệu. 

- Lưu hồ sơ HSSV.  

Phòng Công 

tác HSSV 

Các khoa; 

GVCN; 

Phòng Đào 

tạo; Ban 

giám hiệu 

- Bản báo cáo tình 

hình nhập học. 
20/09 BM08 

 


