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BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

Số: 332/ĐHKTKTCN-TS&TT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019 

THÔNG BÁO 
Kế hoạch triển khai công tác xét tuyển đại học hệ chính quy tuyển sinh đợt 1 năm 2019 

 

Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019; 

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc triển khai công tác 

tuyển sinh đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2019; 

Hội đồng tuyển sinh Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai thực hiện công tác xét 

tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2019, cụ thể như sau: 

1. Đối với xét tuyển kết quả học bạ THPT: 

Ngày/ 

tháng 

Thời gian Nội dung công việc triển khai và thực hiện Thành phần/Đơn 

vị thực hiện 

Ghi chú 

 

03/8 08h00 - 17h00 
Hoàn thành việc thu nhập hồ sơ ĐKXT trực tiếp tại các 

cơ sở và tổng hợp báo cáo Chủ tịch HĐTS. 

 

Phòng TS&TT 
 

 

 

04/8 

8h00 - 9h30 
Cập nhật, rà soát cơ sở dữ liệu thí sinh lên hệ thống 

EDU để phân tích, dự kiến xây dựng PA xét tuyển. 

- Ban Giám hiệu; 

- Thư ký HĐTS. 

Phòng họp 205 

(456MK) 

9h30 - 11h00 

- Họp toàn thể Hội đồng tuyển sinh để xác định phương 

án điểm trúng tuyển; 

- Công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 

năm 2019. 

- Các thành viên 

HĐTS (bắt buộc); 

- Thư ký HĐTS. 

Phòng họp ảo 2 

cơ sở 

 

 2. Đối với xét tuyển kết quả THPT quốc gia năm 2019: 

Ngày/ 

tháng 

Thời gian Các 

bước 

Nội dung công việc triển khai và thực hiện Thành phần/Đơn 

vị thực hiện 

Ghi chú 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/8 

8h00 - 11h30 B1 

Hoàn thành việc tải, rà soát cơ sở dữ liệu thí sinh 

từ Hệ thống (CSDL gốc); phân tích, xây dựng PA 

xét tuyển của trường 

 

 

 

 

 

- Ban Giám hiệu; 

- Thư ký HĐTS. 

 

 

 

 

 

Gửi bản tổng 

hợp báo cáo 

Ban Giám hiệu 

qua email 

11h30 - 12h30 B2 
Hoàn thành xét tuyển offline cho danh sách trúng 

tuyển dự kiến lần 1 

12h30 - 13h00 B3 
Hoàn thành việc tải danh sách trúng tuyển dự kiến 

lần 1 lên hệ thống để Bộ GDĐT lọc ảo lần 1 

14h30 - 16h30 B4 

Hoàn thành tải kết quả lọc ảo lần 1 từ Hệ thống, 

căn cứ kết quả lọc ảo lần 1, điều chỉnh, xây dựng 

PA xét tuyển của trường, hoàn thành xét tuyển 

offline cho danh sách trúng tuyển dự kiến lần 2 

16h30 - 17h30 B5 
Hoàn thành việc tải danh sách trúng tuyển dự kiến 

lần 2 lên hệ thống để Bộ GDĐT lọc ảo lần 2 

 

 
8h00 - 11h00 B6 

Hoàn thành tải kết quả lọc ảo lần 2 từ hệ thống, 

căn cứ kết quả lọc ảo lần 2, điều chỉnh xây dựng 
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07/8 

PA xét tuyển của trường, hoàn thành xét tuyển 

offline cho danh sách trúng tuyển dự kiến lần 3 

 

 

- Ban Giám hiệu; 

- Thư ký HĐTS. 

 

- Phòng họp 

205 (456MK) 

- Gửi bản tổng 

hợp cho thành 

viên HĐTS qua 

email 

11h - 11h30 B7 
Hoàn thành việc tải danh sách trúng tuyển dự kiến 

lần 3 lên hệ thống để Bộ GDĐT lọc ảo lần 3 

14h00 - 16h00 B8 

Hoàn thành tải kết quả lọc ảo lần 3 từ hệ thống, 

căn cứ kết quả lọc ảo lần 3, điều chỉnh PA xét 

tuyển của trường, hoàn thành xét tuyển offline 

cho danh sách trúng tuyển dự kiến lần 4 

16h00 - 17h00 B9 
Hoàn thành việc tải danh sách trúng tuyển dự kiến 

lần 4 lên hệ thống để Bộ GDĐT lọc ảo lần 4 

 

 

 

 

 

 

 

08/8 

8h00 - 11h00 B10 

Hoàn thành  tải kết quả lọc ảo lần 4 từ hệ thống, 

căn cứ kết quả lọc ảo lần 4, điều chỉnh xây dựng 

PA xét tuyển của trường, hoàn hành xét tuyển 

offline cho danh sách trúng tuyển dự kiến lần 5 

- Ban Giám hiệu; 

- Thư ký HĐTS; 

- Các thành viên 

HĐTS (không bắt 

buộc). 

- Phòng họp 

205 (456MK) 

- Gửi bản tổng 

hợp cho thành 

viên HĐTS qua 

email 
11h00 - 11h30 B11 

Hoàn thành việc tải danh sách trúng tuyển dự kiến 

lần 5 lên hệ thống để Bộ GDĐT lọc ảo lần 5 

 Thư ký HĐTS 

14h00 - 16h00 B12 

Hoàn thành tải kết quả lọc ảo lần 5 từ hệ thống, 

căn cứ kết quả lọc ảo lần 5, điều chỉnh xây dựng 

PA xét tuyển của trường, hoàn thành xét tuyển 

offline cho danh sách trúng tuyển dự kiến lần 6 

- Các thành viên 

HĐTS (bắt buộc); 

- Thư ký HĐTS. 

Phòng họp ảo 2 

cơ sở 

16h00 - 16h30 B13 
Hoàn thành việc tải danh sách trúng tuyển dự kiến 

lần 6 lên hệ thống để Bộ GDĐT lọc ảo lần 6 

Thư ký HĐTS  

16h30 - 17h30 B14 

Hoàn thành tải kết quả lọc ảo lần 6 là cơ sở 

trường cập nhật vào hệ thống cho danh sách trúng 

tuyển công bố gọi nhập học của Trường. 

- Các thành viên 

HĐTS (bắt buộc); 

- Thư ký HĐTS. 

Phòng họp ảo 2 

cơ sở 

09/8 

 
Trước 17h00 B15 

Công bố kết quả trúng tuyển đại học hệ chính quy 

đợt 1. 

- Chủ tịch HĐTS; 

- Thư ký HĐTS. 

 

 Trên đây là công tác trọng tâm trong tháng 8/2019, để việc triển khai thực hiện công tác 

xét tuyển đại học hệ chính quy tuyển sinh đợt 1 năm 2019 đạt kết quả cao. Nhà trường yêu cầu 

các đơn vị và cá nhân được phân công nhiệm vụ chủ động, phối hợp và nghiêm túc triển khai 

thực hiện theo kế hoạch. Trong quá trình triển khai, nếu có các vấn đề phát sinh phải kịp thời báo 

cáo Ban Giám hiệu để chỉ đạo thực hiện. 

 
Nơi nhận: 

- Các Phó CTHĐTS; 

- Thành viên HĐTS; 

- Các đơn vị có liên quan; 

- Lưu VT, TS&TT. 

HIỆU TRƯỞNG - CHỦ TỊCH HĐTS 

 

 

 
                                  (đã ký) 

 

 

TS Trần Hoàng Long 
  

 

 


