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Việt Trì, ngày 14 tháng 8 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ HERMANN GMEINER VIỆT TRÌ
Căn cứ Điều lệ Trường trung cấp nghề Hermann Gmeiner Việt Trì ban hành kèm theo
Quyết định số 1061/ QĐ- UBND ngày 21/ 04/ 2010 của UBND tỉnh Phú Thọ;
Căn cứ thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp,
cao đẳng;
Xét đề nghị của trưởng phòng Đào tạo công tác học sinh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tuyển sinh của Trường Trung cấp
nghề Hermann Gmeiner Việt Trì.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, hằng năm được rà soát điều
chỉnh cho phù hợp với quy định hiện hành.
Điều 3. Hội đồng tuyển sinh năm của nhà trường, các Trưởng phòng, Trưởng khoa, cán
bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tuyển sinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Hà Huy Sơn

QUY CHẾ TUYỂN SINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-CĐNG ngày 14 tháng8 năm 2017 của Hiệu
trưởng Trường trung cấp nghề Hermann Gmeiner Việt Trì)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về thời gian, đối tượng, hình thức tuyển sinh, thủ tục, hồ sơ
đăng ký dự tuyển vào các trình độ Sơ cấp, Trung cấp. Tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và
quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh, Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh. Xét tuyển, kiểm tra
kết quả xét tuyển và hồ sơ của thí sinh trúng tuyển, triệu tập học sinh trúng tuyển,. Khen
thưởng, xử lý cán bộ làm công tác tuyển sinh vi phạm. Quyền và trách nhiệm của Hiệu
trưởng, trách nhiệm của thí sinh trong kỳ tuyển sinh. Xử lý thí sinh dự tuyển vi phạm quy
chế, chế độ báo cáo, lưu trữ.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng cho việc tuyển sinh thí sinh vào học các trình độ Sơ cấp, Trung
cấp;
Quy chế này không áp dụng đối với tuyển sinh vào học chương trình liên kết đào tạo
với nước ngoài và đi đào tạo ở nước ngoài.
Chương II
QUY CHẾ TUYỂN SINH
Điều 3. Thời gian, đối tượng và hình thức tuyển sinh
1. Thời gian tuyển sinh được thực hiện nhiều đợt trong năm.
2. Đối tượng tuyển sinh
a) Tuyển sinh trình độ sơ cấp: Thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương
đương.
b) Tuyển sinh trình độ trung cấp: Thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương
đương trở lên.
d) Tuyển sinh liên thông trình độ trung cấp: Thí sinh đã tốt nghiệp công nhân kỹ thuật bậc
3/7 được học liên thông trình độ trung cấp.
e) Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; quân nhân,
công anh nhân dân tại ngũ; người nước ngoài nếu có đủ điều kiện sau đây được đăng ký dự
tuyển
trình
độ
trung
cấp:
- Bảo đảm các điều kiện được quy định tại mục b khoản 2 Điều 3;
- Cán bộ công chức, viên chức và người lao động (nếu dùng ngân sách nhà nước đi học)
đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội được dự tuyển khi đã được thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
đồng ý;
- Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học trung cấp tại nhà trường: Hiệu
trưởng căn cứ vào kết quả học tập ở THCS, THPT hoặc tương đương trở lên của thí sinh
(bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ minh chứng) để xem xét, quyết định tuyển thí sinh vào
học.
f) Những người không được đăng ký dự tuyển là những người thuộc một trong các
trường hợp sau:
- Không thuộc đối tượng quy định tại mục a, b, c khoản 2 Điều 3;
- Đang bị truy tố hoặc đang trong thời kỳ thi hành án hình sự;
- Không chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự;

- Bị tước quyền đăng ký dự tuyển hoặc bị kỷ luật buộc thôi học chưa đủ một năm
(tính từ ngày bị tước quyền tham dự tuyển sinh hoặc ngày ký quyết định kỷ luật buộc thôi
học đến ngày dự tuyển sinh).
3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
a) Trình độ sơ cấp: Xét tuyển thí sinh có đủ sức khỏe và đã tốt nghiệp THPT, THCS
hoặc tương đương, căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh xét tuyển các thí sinh từ cao xuống thấp.
b) Trình độ trung cấp: Xét tuyển căn cứ vào kết quả năm học lớp 9 đối với thí sinh
đã tốt nghiệp THCS và kết quả năm học lớp 12 đối với thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc
tương đương.
c) Liên thông trình độ trung cấp: Xét tuyển căn cứ điểm tốt nghiệp trình độ công
nhân kỹ thuật.
Điều 4. Chính sách ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực
Theo các chính sách ưu tiên ban hành tại phụ lục 1 kèm theo Thông tư số
05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương
binh và Xã hội; Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính
Phủ về Chính sách học sinh nội trú; Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm
2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học
2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021.
Chế độ học bổng SOS: C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 116/Q§-SOSVN ngµy 02/04/2015 cña
Gi¸m ®èc Quèc gia Lµng trÎ em SOS ViÖt Nam vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ häc bæng SOS
cÊp cho häc sinh nghÌo, cận nghèo häc t¹i tr-êng trung cÊp nghÒ Hermann Gmeiner ViÖt
Tr×
Điều 5. Chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh và thông báo tuyển sinh
1. Chỉ tiêu tuyển sinh
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Nhà trường do Sở
Lao động – Thương binh và Xã hội cấp.
Căn cứ vào các điều kiện đào tạo của nhà trường.
Nhà trường đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động giáo dục nghề nghiệp như sau: Trung cấp 190 học sinh, Sơ cấp: 230 Học sinh;
Đào tạo liên thông Trung cấp: Tính vào chỉ tiêu đào tạo Trung cấp.
2. Kế hoạch tuyển sinh
Phòng Đào tạo, căn cứ tình hình thực tiễn, căn cứ nhu cầu xã hội và của người học, tham
mưu với Hiệu trưởng phê duyệt danh mục nghề đào tạo, phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho
từng nghề đào tạo và xây dựng kế hoạch tuyển sinh từng năm học.
3. Thông báo tuyển sinh
a) Hiệu trưởng ký thông báo tuyển sinh công bố công khai: Chỉ tiêu tuyển sinh theo từng
trình độ đào tạo; hình thức tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, vùng tuyển sinh và thời hạn
nhận hồ sơ dự tuyển; thời gian nhập học chính trong năm.
b) Phòng Đào tạo liên hệ gửi thông báo tuyển sinh tới UBND các tỉnh, các huyện(Thị,
thành), các xã, thị trấn, các trường THPT, THCS, các trung tâm GDNN-GDTX trong địa
bàn tuyển sinh của Nhà trường.
c) Thông báo tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và một số địa
phương lân cận khi cần thiết.
d) Tiếp nhận hồ sơ
- Đối với hệ Trung cấp: Thư ký Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý
hồ sơ, lập danh sách trích ngang các nội dung cần thiết đối với đối tượng xét tuyển báo
cáo Hội đồng tuyển sinh của nhà trường;
- Đối với hệ Sơ cấp: thư ký Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ
sơ, lập danh sách trích ngang các nội dung cần thiết đối với đối tượng xét tuyển báo cáo Chủ
tịch Hội đồng tuyển sinh cho mở lớp.
e) Lập danh sách xét tuyển

Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh lập danh sách đăng ký dự tuyển trình Hội đồng tuyển sinh
để xét tuyển cho các trình độ Trung cấp.
Điều 6. Thủ tục và hồ sơ đăng ký dự tuyển trình độ sơ cấp
Thí sinh dự tuyển vào học trình độ sơ cấp, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Phòng
Đào tạo của Nhà trường. Thủ tục và hồ sơ đăng ký theo mẫu quy định gồm:
- Phiếu đăng ký tuyển sinh;
- Bốn (04) ảnh chụp theo kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4 x6 cm có ghi rõ họ tên,
ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau.
Điều 7. Thủ tục và hồ sơ đăng ký dự tuyển vào trình độ trung cấp:
1. Thí sinh có thể đăng ký một hoặc nhiều nguyện vọng ở trình độ Trung cấp.
2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển trình độ trung cấp theo hình thức xét tuyển gồm có:
- Phiếu đăng ký tuyển sinh theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2 kèm theo Quy chế
tuyển sinh này;
- Đơn xin cấp học bổng SOS theo mẫu quy định tại phụ lục số 1 kèm theo Quy chế
tuyển sinh này kèm theo thẻ y tế cấp cho hộ nghèo, cận nghèo hoặc giấy chứng nhận hộ
nghèo, cận nghèo có xác nhận của địa phương năm tuyển sinh( Trường hợp đối tượng
hưởng bảo trợ xã hội có xác nhận của địa phương).
- Bốn (04) ảnh chụp theo kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6 cm có ghi đầy đủ họ tên
và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau (một ảnh dán trên phiếu đăng ký tuyển
sinh, ba ảnh nộp cho nhà trường);
- Bản sao các giấy tờ của đối tượng ưu tiên theo phụ lục 01ban hành kèm theo
Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội. (nếu có);
- Các bản sao (có công chứng): Học bạ và bằng tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương
đương (với thí sinh đăng ký xét tuyển vào trình độ trung cấp); Đối với những thí sinh tốt
nghiệp THCS, THPT, hoặc tương đương trong năm 2017 mà chưa có bằng tốt nghiệp thì
phải có bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;
- Bản sao bằng tốt nghiệp công nhân kỹ thuật, bảng tổng hợp kết quả học tập với thí
sinh đăng ký dự tuyển học liên thông lên tình độ trung cấp. Đối với những thí sinh tốt
nghiệp THCS, THPT, TCN hoặc tương đương trong năm 2017 mà chưa có bằng tốt
nghiệp thì phải có bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;
- Bản sao có công chứng giấy khai sinh;
- Một (01) phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận có dán tem;
- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu
điện;
- Sau khi nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh, nếu thí sinh phát hiện có nhầm lẫn, sai sót hoặc có
sự thay đổi liên quan đến nội dung trong hồ sơ thì thông báo và bổ sung đầy đủ các giấy tờ
hợp pháp cho Nhà trường.
Điều 8. Tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐTS
1. Thành phần HĐTS
a) Chủ tịch: Hiệu trưởng.
b) Phó chủ tịch: Phó hiệu trưởng.
c) Thư ký thường trực: Giáo vụ.
d) Các uỷ viên: Trưởng Phòng Hành chính, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh
niên, các Trưởng Khoa.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐTS
a) Tổ chức triển khai các phương án tuyển sinh đã lựa chọn.
b) Giải quyết thắc mắc và khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tuyển sinh;
c) Phối hợp với Hội đồng xét học bổng SOS xét học bổng SOS cho học sinh đối
tượng xin cấp học bổng SOS;
c) Tổng kết công tác tuyển sinh, khen thưởng, kỷ luật theo quy định.
3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐTS

a) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh của trường.
b) Báo cáo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề
nghiệp) và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác tuyển sinh của trường.
c) Thành lập các Ban giúp việc cho HĐTS trường(nếu cần thiết) để triển khai công
tác tuyển sinh.
4. Phó Chủ tịch HĐTS trường thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch HĐTS phân công và
thay mặt Chủ tịch HĐTS giải quyết công việc khi chủ tịch HĐTS ủy quyền.
Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của thư ký HĐTS
a) Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.
b) Nhập và rà soát thông tin đăng ký xét tuyển của thí sinh.
c) Cập nhật và công bố công khai thông tin đăng ký xét tuyển của thí sinh trình
HĐTS quyết định.
d) Lập danh sách thí sinh trúng tuyển.
e) In và gửi giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển.
g) Kiểm tra hồ sơ của thí sinh trúng tuyển theo quy định tại khoản 3 Điều 12.
h) Được quyền đề xuất với Chủ tịch HĐTS để thay đổi các nội dung trong quy chế
tuyển sinh của trường cho phù hợp với với tình hình thực tế của từng thời điểm tuyển sinh.
i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐTS giao.
Điều 10. Tổ chức phúc tra
1. Thời hạn phúc tra:
HĐTS trường nhận đơn đăng ký phúc tra về kết quả xét tuyển của thí sinh trong thời hạ n
15 ngày kể từ ngày công bố kết quả xét tuyển và trúng tuyển. HĐTS trường phải trả lời thí
sinh chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận đơn.
2. Tổ chức phúc tra:
a) Việc tổ chức phúc tra tiến hành dưới sự điều hành trực tiếp của Chủ tịch HĐTS.
Các thành viên đã tham gia quá trình nhập điểm và kiểm dò ở các lần trước không thuộc
thành phần tham gia phúc tra; thời gian, vị trí làm việc do Chủ tịch HĐTS quy định.
b) Trước khi tiến hành phúc tra, thư ký tiến hành các việc sau đây:
- Kiểm tra sơ bộ tình trạng hồ sơ ĐKDT của thí sinh, nếu phát hiện có bất thường
trong hồ sơ ĐKDT của thí sinh thì lập biên bản và báo cáo Chủ tịch HĐTS trường;
- Lập biên bản bàn giao cho Chủ tịch HĐTS trường các hồ sơ ĐKDT của thí sinh
đăng ký phúc tra.
c) Khi tiến hành phúc tra, nhóm phúc tra gồm ít nhất 02 người tiến hành các công
việc sau đây:
- Kiểm tra tình trạng hồ sơ ĐKDT của thí sinh;
- Đối chiếu kết quả xét tuyển do trường thông báo tới thí sinh đăng ký phúc tra với
hồ sơ ĐKDT của thí sinh;
- Báo cáo Chủ tịch HĐTS trường sau khi tiến hành đối chiếu kết quả xét tuyển, thi
tuyển, của các thí sinh đăng ký phúc tra.
d) Xử lý kết quả phúc tra:
- Nếu kết quả xét tuyển sau khi đã phúc tra giống với dữ liệu trong hồ sơ ĐKDT của
thí sinh thì rút hồ sơ ĐKDT giao cho Trưởng ban phúc tra xem xét và điều chỉnh đúng với
hồ sơ ĐKDT của thí sinh, lập biên bản và lưu hồ sơ tuyển sinh;
- Trong trường hợp phúc tra kết quả xét tuyển mà thí sinh chuyển từ diện không
trúng tuyển thành trúng tuyển (và ngược lại), Chủ tịch HĐTS tiến hành xác định nguyên
nhân sai sót, nếu thấy có biểu hiện và bằng chứng vi phạm thì xử lý theo quy định tại
thông tư này.
d) Kết luận phúc tra:
- Kết quả phúc tra đã được trưởng ban phúc tra ký xác nhận là kết quả chính thức;
- Kết quả được điều chỉnh do Chủ tịch HĐTS quyết định và thông báo đối với thí
sinh đăng ký phúc tra.
Điều 11. Xác định học sinh trúng tuyển

1. Căn cứ số lượng, chỉ tiêu được xác định theo quy định, căn cứ thống kê kết quả tuyển
sinh; Căn cứ khung điểm ưu tiên (nếu có); Thư ký HĐTS dự kiến một số phương án tuyển
chọn để trình Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS trường xem xét, quyết định.
2. Khi số thí sinh trúng tuyển đến trường không đủ, trường có thể tuyển bổ sung bằng các
lần tuyển sinh tiếp theo cho đến khi đủ chỉ tiêu. Việc hạ tiêu chuẩn tuyển chọn(nếu có) và
tuyển sinh các đợt tiếp theo do Chủ tịch HĐTS quy định trên cơ sở lấy ý kiến của các
thành viên HĐTS và phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của trường hoặc
các phương tiện thông tin đại chúng khác.
3. Nếu số thí sinh đến trường nhập học đủ so với chỉ tiêu đã xác định ngay ở đợt tuyển
sinh tiếp theo, trường không được nhận thêm hồ sơ ĐKDT dù vẫn còn các đợt tuyển sinh
như đã thông báo trước đó và phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của
trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác.
Tiêu chuẩn tuyển chọn ở tất cả các đợt tuyển sinh của trường không nhất thiết phải
bằng nhau và do Chủ tịch HĐTS quyết định trên cơ sở ý kiến của các thành viên HĐTS.
4. Đối với những ngành, nghề không tuyển đủ chỉ tiêu, sau khi đã xác định tiêu chuẩn
tuyển chọn ở mức cho phép theo yêu cầu đào tạo của trường mà vẫn còn thiếu số lượng,
trường được phép lấy thí sinh dự tuyển vào trường mình nhưng không trúng tuyển vào
những nghề khác, đồng thời đạt yêu cầu và tiêu chuẩn tuyển chọn theo quy định của
ngành, nghề còn thiếu số lượng và tự nguyện vào học ngành, nghề đó. Nếu số thí sinh đạt
đủ tiêu chuẩn tuyển chọn lớn hơn chỉ tiêu thì lấy theo tiêu chuẩn tuyển chọn từ cao xuống
thấp cho đến khi đủ số lượng theo một quy trình công khai.
5. Căn cứ các phương án xác định tiêu chuẩn tuyển chọn của Thư ký HĐTS đề xuất, trên
cơ sở ý kiến của các thành viên HĐTS, Chủ tịch HĐTS quyết định chịu trách nhiệm và ký
duyệt điều kiện trúng tuyển sao cho số thí sinh trúng tuyển không vượt quá 10% so với chỉ
tiêu đã xác định trong giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Tiêu
chuẩn trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển phải công bố công khai trên trang thông
tin điện tử của trường hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác.
Điều 12. Triệu tập thí sinh trúng tuyển
1. Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS trực tiếp xét duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển do thư
ký trình và ký giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển tới nhập học. Trong giấy triệu tập cần ghi
rõ kết quả dự tuyển của thí sinh và những điều kiện cần thiết đối với thí sinh khi nhập học.
2. Trước khi vào học chính thức, học sinh kiểm tra sẽ khỏe tại cơ sở y tế có đủ điều kiện
chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế để học nghề. Giấy chứng nhận sức khỏe
do cơ sở y tế cấp được bổ sung vào hồ sơ quản lý học sinh.
3. Thí sinh trúng tuyển vào trường phải nộp những giấy tờ sau đây:
a) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp, học bạ THPT hoặc tương đương hoặc THCS (tùy
theo đối tượng dự tuyển).
b) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với những người trúng tuyển ngay trong năm
tốt nghiệp hoặc bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đối với những thí sinh đã tốt nghiệp từ các
năm trước. Những thí sinh mới nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, đầu năm học sau
phải xuất trình bản chính bằng tốt nghiệp để đối chiếu, kiểm tra.
c) Bản sao hợp lệ giấy khai sinh, hộ khẩu thường trú.
d) Bản sao hợp lệ các giấy tờ minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên quy định trong
văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Làng trẻ em SOS Việt
Nam.
đ) Giấy báo nhập học.
Các giấy tờ quy định tại Điểm a, b, c, d và đ của khoản này được trường dùng để quản lý
và kiểm tra, đối chiếu với bản chính khi cần thiết.
4. Những thí sinh đến nhập học chậm sau 15 ngày so với ngày yêu cầu có mặt ghi trong
giấy triệu tập trúng tuyển thì trường có quyền từ chối không tiếp nhận. Nếu đến chậm
trong những trường hợp bất khả kháng như: do ốm, đau, tai nạn, thiên tai có giấy xác nhận
của bệnh viện cấp huyện trở lên hoặc của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì các trường xem

xét tiếp nhận vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học khóa học kế tiếp
sau.
5. Những thí sinh trúng tuyển, nếu địa phương giữ lại không cho đi học có quyền khiếu
nại lên cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật khiếu nại, tố cáo.
Điều 13. Kiểm tra kết quả xét tuyển và hồ sơ của thí sinh trúng tuyển
1. Sau kỳ tuyển sinh, trường tiến hành kiểm tra kết quả quả xét tuyển của tất cả số thí sinh
đã trúng tuyển vào trường ở tất cả các khâu, đồng thời kiểm tra, đối chiếu với bản chính
các loại giấy tờ của thí sinh. Nếu phát hiện thấy các trường hợp có vi phạm quy chế hoặc
các trường hợp nghi vấn, lập biên bản kiến nghị Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS có biện
pháp xác minh, xử lý.
2. Khi thí sinh đến nhập học, trường tổ chức kiểm tra hồ sơ đã nộp theo quy định tại điều
12 của Quy chế này.
Điều 14. Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác tuyển sinh
Nhà trường cử cán bộ đủ trình độ làm chuyên trách công nghệ thông tin, chuẩn bị
đầy đủ trang thiết bị, thực hiện đúng quy trình, thời hạn xử lý dữ liệu tuyển sinh của
trường, cụ thể như sau:
- Nhập dữ liệu từ hồ sơ ĐKDT của thí sinh, nhập dữ liệu về kết quả sơ tuyển (nếu
có);
- In Giấy báo trúng tuyển cho thí sinh trúng tuyển, trong đó ghi rõ kết quả của thí
sinh.
Điều 15. Xử lý thông tin phản ánh vi phạm Quy chế tuyển sinh
1. Nơi tiếp nhận thông tin, bằng chứng về vi phạm Quy chế tuyển sinh:
a) Hội đồng tuyển sinh của trường.
b) Thanh tra chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp.
2. Các bằng chứng vi phạm Quy chế tuyển sinh sau khi đã được xác minh về tí nh xác thực
là cơ sở để xử lý đối tượng vi phạm.
3. Cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm Quy chế tuyển sinh:
a) Mọi công dân, kể cả thí sinh và những người tham gia công tác tuyển sinh, nếu
phát hiện những hành vi vi phạm quy chế tuyển sinh cần cung cấp thông tin cho nơi tiếp
nhận quy định tại khoản 1 điều này để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật về tố
cáo.
b) Người cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm Quy chế tuyển sinh phải chịu
trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin và bằng chứng đã cung cấp,
không được lợi dụng việc làm đó để gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác tuyển sinh.
4. Đối với tổ chức, cá nhân tiếp nhận thông tin và bằng chứng vi phạm Quy chế tuyển
sinh:
a) Tổ chức việc tiếp nhận thông tin, bằng chứng theo quy định; bảo vệ nguyên trạng
bằng chứng; xác minh tính xác thực của thông tin và bằng chứng.
b) Triển khai kịp thời các biện pháp ngăn chặn tiêu cực, vi phạm Quy chế tuyển sinh
theo thông tin đã được cung cấp.
c) Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền để xử lý và
công bố công khai kết quả xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy chế tuyển
sinh.
d) Bảo mật thông tin và danh tính người cung cấp thông tin.
Điều 16. Khen thưởng
1. Những tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác tuyển sinh được xem xét để đề
nghị Hiệu trưởng khen thưởng.
2. Kinh phí khen thưởng trích trong nguồn kinh phí khen thưởng của nhà trường.
Điều 17. Xử lý cán bộ làm công tác tuyển sinh vi phạm
Người tham gia công tác tuyển sinh có hành vi vi phạm quy chế (bị phát hiện trong
khi làm nhiệm vụ hoặc sau kỳ tuyển sinh), nếu có đủ chứng cứ, tùy theo mức độ, sẽ bị cơ
quan quản lý cán bộ áp dụng quy định tại Luật viên chức và Luật cán bộ, công chức; các

văn bản quy định về xử lý kỷ luật viên chức, công chức và các văn bản pháp luật có liên
quan.
Điều 18. Quyền và trách nhiệm của Hiệu trưởng
1. Hiệu trưởng có quyền quyết định số lần tuyển sinh trong năm và hình thức tuyển sinh
của trường.
2. Hiệu trưởng trường ký Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh và công bố công khai
trên trang thông tin điện tử của trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác.
3. Các hình thức xử lý vi phạm do Hiệu trưởng quyết định xử lý theo quy định tại Quy chế
tuyển sinh của nhà trường và quy định của pháp luật.
Điều 19. Trách nhiệm của thí sinh trong kỳ tuyển sinh
1. Khai chính xác, nộp đầy đủ hồ sơ tuyển sinh về trường trong thời gian quy định đồng
thời có mặt đúng thời gian quy định tại trường khi được triệu tập.
2. Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong phiếu ĐKDT.
Trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các
điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin trong phiếu ĐKDT với hồ sơ gốc.
3. Có trách nhiệm phát hiện, tố giác những hiện tượng vi phạm Quy chế tuyển sinh để
HĐTS xử lý kịp thời.
Điều 20. Xử lý thí sinh dự tuyển vi phạm quy chế
1. Thí sinh bị từ chối xét tuyển hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu vi phạm
một trong các lỗi sau:
- Có hành vi giả mạo hồ sơ để hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh;
- Sử dụng văn bằng tốt nghiệp giả;
Hình thức kỷ luật do Thư ký HĐTS lập biên bản và Chủ tịch HĐTS quyết định.
2. Công bố biên bản xử lý kỷ luật cho thí sinh biết và yêu cầu thí sinh ký tên vào biên bản.
Nếu thí sinh không ký tên thì hai thư ký HĐTS cùng ký tên vào biên bản được lập.
3. Những thí sinh đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại mục 3.1 phần này thì còn tuỳ thuộc
vào hành vi và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 73/2006/NĐ CP ngày 31/7/2006 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
dạy nghề.
Điều 21. Chế độ báo cáo
1. Hàng tháng sau khi công bố thông báo tuyển sinh, thư ký HĐTS báo cáo chủ tịch
HĐTS tình hình triển khai công tác tuyển sinh.
2. Sau khi kết thúc đợt tuyển sinh, nhà trường gửi báo cáo kết quả tuyển sinh của đợt
tuyển sinh cho các đơn vị quản lý.
Điều 22. Chế độ lưu trữ
1. Các tài liệu liên quan hoạt động tuyển sinh các năm học giao cho phòng Đào tạo bảo
quản và lưu trữ trong suốt khóa đào tạo. Hết khoá đào tạo, Hiệu trưởng ra quyết định
thành lập Hội đồng xét huỷ theo quy định.
Tất cả các tài liệu bảo quản và lưu trữ theo quy định của Pháp lệnh lưu trữ.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Hà Huy Sơn

