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                       Đắk Lắk, ngày 12 tháng7 năm 2022 

    THÔNG BÁO  

Căn cứ thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT, ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục 

Mầm non. Thực hiện Công văn số 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20 tháng 6 năm 2022 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao 

đẳng ngành Giáo dục Mầm non (đính kèm công văn 2598). Nhằm đảm bảo quyền 

lợi cho thí. Sở Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung, 

cụ thể:  

I. Đối với các điểm tiếp nhận hồ sơ 

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

hiện hành và các nội dung tại mục II dưới đây. 

2. 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 năm 2022 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- CV 2598) 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. (Danh sách 18 điểm tiếp nhận kèm 

theo) 

3. 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. 

          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.  

II. 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 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- CV 2598) 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.           

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.    
 

DANH SÁCH ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

CHO THI SINH TỰ DO 

 

STT Mã Tên điểm tiếp nhận Địa chỉ 

1 901 THPT Buôn Ma Thuột Số 57, Bà Triệu, Tp. Buôn Ma Thuột 

2 902 THPT Ea H’leo 
Số 31, Điện Biên Phủ, thị trấn Ea 

Drăng, huyện Ea H’Leo 

3 903 THPT Phan Đăng Lưu Xã Cư Né, huyện Krông Buk 

4 904 THPT Phan Bội Châu 
Số 112, đường Hùng Vương, thị trấn 

Krông Năng, huyện Krông Năng 

5 905 THPT Ea Súp 
Số 09 Chu Văn An, thị trấn Ea Sup, 

huyện Ea Sup 

6 906 THPT Cư M’gar 
Số 10, Lê Quý Đôn, thị trấn Quảng phú, 

huyện Cư M’gar 

7 907 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã Ea Yông, huyện Krông Păc 

8 908 THPT Ngô Gia Tự 
Km 52, Quốc lộ 26, thị trấn Ea Kar, 

huyện Ea Kar 

9 909 THPT Nguyễn Tất Thành 
Khối 10, thị trấn M’Drăk, huyện 

M’Drăk 

10 910 THPT Krông Ana 
Số 61, Chu Văn An, thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana 



11 911 THPT Krông Bông 
Số 02, Nam Cao, Thị trấn Krông Kmar, 

Huyện Krông Bông 

12 912 THPT Lắk Thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk 

13 913 THPT Buôn Đôn Xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn 

14 914 THPT Y Jút Thôn 4, xã Ea Bhok, huyện Cư Kuin 

15 915 THPT Buôn Hồ Số 19, Quang Trung, Tx Buôn Hồ 

16 916 THPT Chuyên Nguyễn Du 
Đường Trương Quang Giao, phường 

Tân An, tp Buôn Ma Thuột 

17 917 THPT Hồng Đức 
Số 3, Lê Hồng Phong, Tp. Buôn Ma 

Thuột 

18 918 THPT Lê Quý Đôn 
Số 27, Trần Nhật Duật, Tp. Buôn Ma 

Thuột 

 

 


