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SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI TIỀN GIANG 

TRƯỜNG TRUNG CẤP GÒ CÔNG 
 

Số: 14/KH-TCGC 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Tiền Giang, ngày  08  tháng 3  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP KHÓA 03 

NĂM 2021 
 

Căn cứ Thông tƣ số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của 

Bộ trƣởng Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội về việc ban hành Thông tƣ quy 

định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp,            

cao đẳng; 

Căn cứ Thông tƣ số 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 3 năm 2019 của 

Bộ trƣởng Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội về việc ban hành Thông tƣ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 

năm 2017 của Bộ trƣởng Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội quy định quy chế 

tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; 

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 

giao cho Trƣờng Trung cấp Gò Công; 

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-TCGC ngày 22/4/2019 của Trƣờng Trung cấp 

Gò Công về việc ban hành quy định quy chế tuyển sinh trình độ Trung cấp, Sơ cấp 

và Dạy nghề thƣờng xuyên; 

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm 2021. Trƣờng Trung cấp Gò 

Công xây dựng kế hoạch tuyển sinh trình độ Trung cấp khóa 03 với những nội dung 

cụ thể nhƣ sau: 

     I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

     Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị về việc đào tạo nguồn nhân lực trên địa 

bàn khu vực Gò Công tính riêng và tỉnh Tiền Giang tính chung. 

     Thông báo tuyển sinh đƣợc triển khai rộng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, tập 

trung tuyển sinh ở các huyện và thị xã trên địa bàn khu vực Gò Công. 

Giúp cho các đối tƣợng học sinh đang học tại các trƣờng Trung học cơ sở 

(THCS) và Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn khu vực Gò Công (Gò Công 

Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông và thị xã Gò Công) biết về chủ trƣơng, chính 

sách và nhu cầu đào tạo nghề của trƣờng. 

Hƣớng dẫn học sinh tham khảo về các ngành nghề nhà trƣờng đang đào tạo 

và định hƣớng việc chọn nghề trƣớc khi đăng ký học. 

Nâng cao vai trò và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong công tác tƣ vấn 

tuyển sinh đào tạo nghề năm 2021 để đạt đƣợc kết quả cao. 
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  Liên kết các đơn vị tạo điều kiện cho học sinh vừa học trình độ Trung cấp vừa 

học thêm chƣơng trình hệ giáo dục thƣờng xuyên cấp THPT đủ điều kiện tham dự 

kỳ thi tốt nghiệp THPT theo nhu cầu và liên thông Cao đẳng chƣơng trình 9+. 

           Tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tƣ vấn tuyển sinh trong khu vực Gò 

Công và địa điểm học tập gần nhà đối với học sinh ở Huyện/Thị. 

 II. NỘI DUNG 

1. Thông tin tuyển sinh 

1.1 . Chỉ tiêu tuyển sinh: Là 385 học sinh. 

  a. Gồm các nghề nhƣ sau: 

Stt Tên nghề Ghi chú 

1 Điện công nghiệp  

2 Điện tử công nghiệp  

3 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  

4 Cơ điện lạnh thủy sản   

5 Cơ điện tử  

6 Hàn  

7 Cắt gọt kim loại  

8 Công nghệ Ôtô  

9 May thời trang  

10 Tin học ứng dụng  

11 Tin học văn phòng  

12 Kế toán doanh nghiệp  

            b. Liên kết trƣờng Cao đẳng Tiền Giang tuyển sinh trình độ trung cấp nghề 

Kỹ thuật xây dựng. 

            c. Liên kết trƣờng Cao đẳng quốc tế Tp Hồ Chí Minh đào tạo nghề Nghiệp 

vụ nhà hàng. 

            d. Liên kết trƣờng Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vinatex Tp Hồ Chí Minh nghề 

Sửa chữa thiết bị may. 

            đ. Liên kết các đơn vị đào tạo trong và ngoài tỉnh, phối hợp tuyển sinh trình 

độ trung cấp hoặc liên thông các nghề mới theo nhu cầu của xã hội. 

            e. Liên kết các đơn vị, Trung tâm GDNN – GDTX huyện đặt điểm đào tạo 

thêm chƣơng trình hệ giáo dục thƣờng xuyên cấp THPT theo nhu cầu của xã hội. 

        1.2. Đối tượng và hình thức tuyển sinh 
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      a. Đối tượng tuyển sinh 

          Tất cả học sinh đang học tại các trƣờng Trung học cơ sở trở lên (huyện Gò 

Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông và Thị xã Gò Công). 

      b. Hình thức tuyển sinh 

          - Tư vấn trực tiếp: Ban tƣ vấn tuyển sinh đến trực tiếp tại các trƣờng THCS 

phối hợp giáo viên chủ nhiệm các lớp 9 cùng tƣ vấn, động viên các em có nhu cầu 

học nghề nhân các ngày sinh hoạt chủ nhiệm, tham gia giờ hƣớng nghiệp (từ tháng 

3 đến tháng 5). Tùy vào tình hình tuyển sinh, có thể tƣ vấn thêm vào ngày sinh hoạt 

dƣới cờ thứ 2 hàng tuần (từ tháng 3 đến tháng 5) và các cuộc họp phụ huynh cuối 

năm học (tháng 5). 

           - Tư vấn gián tiếp: Treo băng rol tuyển sinh trên các địa bàn khu vực đông 

dân cƣ để ngƣời dân có nguyện vọng học nghề biết và đăng ký học nghề. Hợp đồng 

với các đài truyền thanh truyền hình các Huyện/Thị thông tin tuyển sinh của trƣờng 

đến ngƣời dân. 

         1.3. Thời gian đào tạo 

          - Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tƣơng đƣơng, học sinh tốt nghiệp THCS 

hoặc tƣơng đƣơng (chỉ có nhu cầu học nghề) thời gian đào tạo là 2 năm. 

- Học sinh tốt nghiệp THCS hoặc tƣơng đƣơng đăng ký vừa học chƣơng trình 

nghề trình độ trung cấp vừa học chƣơng trình khối lƣợng văn hóa THPT là 3 năm. 

- Phối hợp hƣớng nghiệp học sinh tốt nghiệp THCS hoặc tƣơng đƣơng đăng ký 

học Cao đẳng chƣơng trình 9+ thời gian đào tạo đến 4,5 năm tùy từng ngành nghề. 

         1.4. Liên kết tư vấn, tuyển sinh và đào tạo 

    a. Đơn vị liên kết: Liên kết Trung tâm GDNN - GDTX huyện (Gò Công 

Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông) hoặc các đơn vị khác để tổ chức đào tạo 

trình độ Trung cấp nếu học sinh đăng ký đủ số lƣợng mở lớp theo từng nghề. 

      b. Địa điểm và thời gian nhập học 

          - Địa điểm học 

          + Tại Trƣờng Trung cấp Gò Công. 

          + Tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện (Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân 

Phú Đông), nếu học sinh đăng ký đủ số lƣợng mở lớp theo từng nghề. 

          - Thời gian nhập học: Nhập học tập trung vào tháng 8, các đợt tiếp theo sẽ 

khai giảng hàng tháng khi đủ số lƣợng mở lớp của từng nghề. 

        1.5. Thời gian và địa điểm tuyển sinh 

     a. Thời gian: Bắt đầu từ tháng 01/2021 đến hết tháng 12/2021. 

     b. Địa điểm 

      - Huyện Gò Công Tây: Tƣ vấn tuyển sinh tại 8 trƣờng THCS gồm: Trƣờng 

THCS Nguyễn Văn Thiều (Vĩnh Bình), Trƣờng THCS Huỳnh Xuân Việt (Bình 

Tân), Trƣờng THCS Võ Đăng Đƣợc (Đồng Thạnh), Trƣờng THCS Nguyễn Thị Bảy 
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(Vĩnh Hựu), Trƣờng THCS Nguyễn Đắc Thắng (Thạnh Nhựt), Trƣờng THCS 

Nguyễn Thanh Sơn (Thạnh Trị), Trƣờng THCS – THPT Phú Thành, Trƣờng THCS 

- THPT Long Bình. 

- Huyện Gò Công Đông: Tƣ vấn tuyển sinh tại 10 trƣờng THCS gồm: 

Trƣờng THCS Lê Quốc Việt (Tân Đông), Trƣờng THCS Thái Văn Nam (Kiểng 

Phƣớc), Trƣờng THCS Phùng Thanh Vân (Tân Phƣớc), Trƣờng THCS Đoàn Hồng 

Phƣớc (Vàm Láng), Trƣờng THCS Võ Văn Chỉnh (Tân Tây), Trƣờng THCS Bình 

Ân, Trƣờng THCS Võ Văn Kiết (Tân Điền), Trƣờng THCS Võ Duy Linh (Tân 

Thành), Trƣờng THCS Võ Văn Dánh (Tân Hòa), Trƣờng THCS Nguyễn Trọng Dân 

(Bình Nghị). 

- Huyện Tân Phú Đông: Tƣ vấn tuyển sinh tại 3 trƣờng THCS gồm: Trƣờng 

THCS Tân Phú, Trƣờng THCS Phú Đông, Trƣờng THCS Phú Tân. 

- Thị xã Gò Công: Tƣ vấn tuyển sinh tại 7 trƣờng THCS gồm: Trƣờng 

THCS Phƣờng 1, Trƣờng THCS Phƣờng 2, Trƣờng THCS Phƣờng 3, Trƣờng 

THCS Phƣờng 5, Trƣờng THCS Tân Trung, Trƣờng THCS Bình Đông, Trƣờng 

THCS Bình Xuân. 

     1.6. Điều kiện, phương thức, hồ sơ xét tuyển và thời gian xét tuyển 

     a. Điều kiện xét tuyển 

- Trình độ Trung cấp: 2 năm (24 tháng) 

+ Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tƣơng đƣơng. 

+ Học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc tƣơng đƣơng (có nguyện vọng không 

học chƣơng trình khối lƣợng văn hóa THPT). 

+ Học sinh đủ điều kiện sức khỏe theo quy định. 

- Vừa học trình độ Trung cấp vừa học chương trình khối lượng văn hóa 

THPT: 3 năm (36 tháng) 

+ Học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc tƣơng đƣơng trở lên. 

+ Học sinh đủ điều kiện sức khỏe theo quy định. 

- Tổng hợp số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng Học Cao đẳng 

chương trình 9+: 4,5 năm (54 tháng) 

+ Học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc tƣơng đƣơng. 

+ Học sinh đăng ký học chƣơng trình khối lƣợng văn hóa THPT. 

+ Học sinh đủ điều kiện sức khỏe theo quy định. 

      b. Phương thức xét tuyển 

             - Xét tuyển theo tổng điểm 2 môn Toán, Lý năm học lớp 9 hoặc lớp 12 và phải 

đạt tổng điểm của 2 môn Toán, Lý từ 5.0 điểm trở lên.  

 - Học sinh thuộc các đối tƣợng ƣu tiên theo quy chế tuyển sinh đƣợc Hội 

đồng tuyển sinh xét tuyển ƣu tiên theo thứ tự quy định. 
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 - Trƣờng hợp học sinh bị mất học bạ THCS hoặc học bạ THPT, học sinh 

phải nộp giấy xác nhận đã hoàn thành chƣơng trình học THCS hoặc THPT để thay 

thế học bạ và sẽ đƣợc Hội đồng xem xét xét tuyển vào nhóm đối tƣợng cuối. 

      c. Thời gian xét tuyển 

 - Xét tuyển đợt 1 vào tháng 6 (căn cứ vào số lƣợng hồ sơ đăng ký xét tuyển 

đủ số lƣợng tổ chức họp Hội đồng tuyển sinh), các đợt xét tuyển tiếp theo đƣợc tổ 

chức thƣờng xuyên vào ngày 23 hàng tháng. Trƣờng hợp số lƣợng thí sinh đăng ký 

xét tuyển cùng một nghề có trên 20 hồ sơ, Hội đồng tuyển sinh xem xét tổ chức họp 

xét đột xuất vào ngày 07 hàng tháng.  

      d. Hồ sơ xét tuyển 

- 01 Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp theo mẫu quy định. 

- 01 Phiếu đăng ký xét tuyển. 

- 02 Bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc 02 Bản sao bằng tốt nghiệp THPT 

có chứng thực (trƣờng hợp thí sinh vừa tốt nghiệp năm 2021 gửi bản sao và bản gốc 

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời). 

- 01 Bản sao học bạ THCS hoặc học bạ THPT có chứng thực. 

- 01 Bản sao Hộ khẩu thƣờng trú có chứng thực. 

- 01 Bản sao giấy chứng nhận là đối tƣợng ƣu tiên có chứng thực (nếu có). 

- 01 Trích lục giấy khai sinh bản gốc. 

- 04 ảnh (2x3), 04 ảnh (3x4) và 04 ảnh (4x6) có ghi họ tên, ngày tháng năm 

sinh của thí sinh ở phía sau ảnh. 

đ. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ. 

e. Đối tượng được miễn nộp lệ phí xét tuyển 

- Thí sinh là thƣơng binh, bệnh binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng 

binh, Anh hùng lực lƣợng vũ trang, Anh hùng lao động. 

- Thí sinh là ngƣời dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa theo danh mục 

vùng do Chính Phủ quy định. 

- Thí sinh là con liệt sỹ, con thƣơng binh và ngƣời hƣởng chính sách nhƣ 

thƣơng binh, con Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, con Anh hùng lực lƣợng vũ trang, 

Anh hùng lao động, ngƣời khuyết tật, con gia đình có sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo do 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã cấp. 

- Thí sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ. 

2. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyển sinh 

- Phối hợp giáo viên chủ nhiệm các lớp 9 để tƣ vấn cho phụ huynh, học sinh 

về các quyền lợi, chính sách ƣu tiên và việc làm khi tham gia học nghề (thực hiện từ 

tháng 3 đến tháng 5). 
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- Phối hợp giáo viên phụ trách công tác phổ cập tập trung học sinh không dự 

thi vào lớp 10 để tƣ vấn học nghề kết hợp liên hệ điện thoại hoặc đến nhà của phụ 

huynh có học sinh không dự thi vào lớp 10 (hoặc học sinh các lớp 10, lớp 11 đã thôi 

học) để tƣ vấn, hƣớng dẫn hồ sơ đăng ký cho học sinh học nghề (thực hiện từ tháng 

3 đến tháng 7). 

- Liên hệ các trƣờng THPT xin danh sách học sinh thôi học các lớp 10, lớp 11 

để Ban tƣ vấn tuyển sinh liên lạc tƣ vấn học nghề cho phụ huynh, học sinh (thực 

hiện từ tháng 3).  

- Phối hợp với lãnh đạo ở địa phƣơng để gặp gỡ, tƣ vấn cho phụ huynh hiểu 

rõ ý nghĩa, lợi ích, quyền lợi, chính sách ƣu tiên và việc làm khi học sinh tham gia 

học nghề (thực hiện từ tháng 3). 

- Phát thanh, treo băng rol thông báo tuyển sinh hệ trung cấp (thực hiện từ 

tháng 3 đến tháng 7). 

- Gặp gỡ phụ huynh có học sinh dự thi lớp 10 vào dịp họp phụ huynh cuối 

năm học để thông báo các quyền lợi, chính sách ƣu tiên và việc làm khi học sinh 

tham gia học nghề (thực hiện từ tháng 5 đến tháng 6). 

3. Thành lập Hội đồng tuyển sinh và các Ban của Hội đồng 

      3.1. Hội đồng tuyển sinh 

a. Thành phần 

- Chủ tịch Hội đồng       : Hiệu trƣởng 

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó Hiệu trƣởng, Giám đốc TT LKĐT-DV-VL. 

- Thƣ ký Hội đồng         : Phó Giám đốc TT LKĐT-DV-VL. 

- Các Uỷ viên: Gồm lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm, Công đoàn, Đoàn 

thanh niên.  

b. Nhiệm vụ 

- Tổ chức thực hiện việc xét tuyển theo đúng quy định tại Quy chế tuyển sinh 

học nghề của Bộ LĐ-TB&XH. 

- Phổ biến, hƣớng dẫn, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh, phân công các 

Ủy viên hoặc các Ban phục vụ trực tƣ vấn tuyển sinh tại cơ sở, thu và sử dụng phí 

tuyển sinh theo quy định, giải quyết thắc mắc liên quan đến tuyển sinh, tổng kết 

công tác tuyển sinh. 

     3.2. Ban thư ký 

a. Thành phần 

- Thƣ ký Hội đồng làm Trƣởng ban và một số cán bộ, giáo viên. 

b. Nhiệm vụ 

- Chuẩn bị nội dung thông báo tuyển sinh trên đài phát thanh, tờ rơi, băng rol 

tuyển sinh; chấm công Hội đồng, các ban phục vụ hoạt động theo quy chế … 
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- Quản lý hồ sơ xét tuyển, các giấy tờ, biên bản liên quan đến xét tuyển. 

- Lập phƣơng thức xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ LĐ-TB&XH. 

- Nhập dữ liệu hồ sơ đăng ký học sinh tuyển sinh, lên danh sách dự tuyển của 

học sinh để xét tuyển. 

- Tổng hợp, báo cáo tình hình xét tuyển cho Hội đồng tuyển sinh. 

- Niêm yết danh sách trúng tuyển, in và gửi giấy báo trúng tuyển, thời gian 

nhập học cho học sinh. 

- Phát hồ sơ, hƣớng dẫn thí sinh ghi vào các phiếu đăng ký dự tuyển, phiếu 

xét tuyển ... và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh. 

- Kết hợp với các Phòng, Khoa làm thủ tục nhập học cho học sinh. 

    3.3. Ban tư vấn tuyển sinh 

a. Thành phần 

- Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trƣởng ban và một số thành viên. 

b. Nhiệm vụ 

- Tƣ vấn các chế độ, chính sách, hồ sơ đăng ký học nghề và giải đáp thắc mắc 

của học sinh. 

- Kết hợp với các Trung tâm GDNN - GDTX huyện (Huyện Gò Công Đông, 

Huyện Gò Công Tây, Huyện Tân Phú Đông) hoặc các trƣờng THPT để đi tƣ vấn 

tuyển sinh (nếu có nhu cầu liên kết). 

- Liên hệ các trƣờng THCS để đi tƣ vấn tuyển sinh. 

- Lập danh sách phân công cán bộ, giáo viên tham gia tƣ vấn tuyển sinh trực 

tiếp tại các trƣờng THCS và tại nhà trƣờng. 

- Tham gia trực tƣ vấn tuyển sinh trong thời gian nghỉ hè khi đƣợc Hội đồng 

tuyển sinh phân công. 

     3.4. Ban cơ sở vật chất 

a. Thành phần 

- Ủy viên Hội đồng làm Trƣởng ban và một số thành viên. 

b. Nhiệm vụ 

- Cung ứng vật tƣ, các ấn phẩm, văn phòng phẩm phục vụ tuyển sinh và xét 

tuyển. In và Photo các tài liệu liên quan đến tƣ vấn tuyển sinh. 

- Liên hệ thông báo tuyển sinh trên các đài truyền thanh truyền hình ở các 

Huyện, Thị xã. 

- In và treo băng rol tuyển sinh các địa điểm ở Huyện, Thị xã Gò Công. 

- Gửi thông báo tuyển sinh về các Phòng LĐ-TB&XH huyện/thị, UBND các 

Xã/Thị trấn. 

     3.5. Tổ thiết kế thông tin tuyển sinh 
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a. Thành phần 

- Ủy viên Hội đồng làm Tổ trƣởng và một số thành viên. 

b. Nhiệm vụ 

- Thiết kế tờ rơi tuyển sinh màu, thiết kế băng rol tuyển sinh và các tài liệu 

liên quan đến tƣ vấn tuyển sinh. 

- Cập nhật thông tin tuyển sinh, liên kết đào tạo và các hoạt động chiêu sinh 

khác lên trang website của trƣờng. 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hội đồng tuyển sinh phân công. 

4. Quy trình, thời gian và phân công đơn vị thực hiện 
 

TT Nội dung Thời gian 
Đơn vị 

thực hiện 

1 
 Lập kế hoạch tuyển sinh trình độ Trung cấp 

khóa 03 năm học 2021 - 2022 
Từ ngày 04-31/3/2021 

TT LKĐT-

DV-VL 

2 

 Hoàn chỉnh tờ thông báo tuyển sinh, nội 

dung băng rol tuyển sinh và chuẩn bị các hồ 

sơ tuyển sinh 

Từ ngày 04-31/3/2021 
TT LKĐT-

DV-VL 

3 

 * Họp hội đồng tuyển sinh lần 1: 

- Triển khai kế hoạch tuyển sinh. 

- Triển khai các quyết định thành lập hội 

đồng và các ban của hội đồng. 

- Phân công nhiệm vụ các ban và triển khai 

kế hoạch tuyển sinh cho các thành viên 

ngay sau đó. 

- Triển khai điều kiện dự tuyển và phƣơng 

thức xét tuyển. 

Ngày 01/3/2021 
Hội đồng 

tuyển sinh 

4 

Thực hiện việc in và treo các thông báo 

tuyển sinh, tờ rơi, tờ bƣớm, băng rol  về 

tuyển sinh của trƣờng. 

Từ ngày 05/3/2021 

 đến ngày 31/3/2021 

  Ban cơ sở 

 vật chất 

5 

Ban tƣ vấn tuyển sinh trực tiếp đến gặp Ban 

Giám Hiệu các trƣờng THPT để xin thông 

tin học sinh các lớp 10, lớp 11 đã thôi học. 

Từ ngày 05/3/2021 
Ban tƣ vấn 

 tuyển sinh 

6 

Ban tƣ vấn tuyển sinh trực tiếp đến gặp Ban 

Giám Hiệu các trƣờng THCS để thực hiện 

công tác tuyển sinh theo kế hoạch. 

Từ ngày 05/3/2021 
Ban tƣ vấn 

 tuyển sinh 

7 

 Liên hệ các trƣờng và phân công tƣ vấn 

tuyển sinh dƣới cờ, tƣ vấn phụ huynh học 

sinh tại các trƣờng THCS ...  

Từ ngày 05/3/2021 
Ban tƣ vấn 

 tuyển sinh 
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8  Phát và nhận hồ sơ tuyển sinh Từ ngày 04/1-31/12/2021 

Ban thƣ ký 

Ban tƣ vấn 

 tuyển sinh 

9 

Hội đồng tuyển sinh họp xét tuyển: 

- Thông qua danh sách xét tuyển. 

- Niêm yết danh sách trúng tuyển, in và gởi 

giấy báo nhập học cho học sinh. 

- Tiếp nhận và làm thủ tục nhập học cho học 

sinh. 

 

Hội đồng  

tuyển sinh 

Ban thƣ ký 

Bộ phận kế 

toán 

9.1  Xét tuyển đợt 1: Ngày 20/6/2021  

9.2  Xét tuyển các đợt tiếp theo Ngày 23 hàng tháng  

9.3 Xét tuyển đột xuất theo nhu cầu Ngày 07 hàng tháng  

10 Thời gian nhập học và sinh hoạt đầu khóa Ngày 30/8/2021 
Các Phòng, 

 khoa 

11 
 Tổ chức Tổng kết năm học 2020 - 2021, 

khai giảng năm học 2021-2022. 
Tháng 10/2021 

 

12 Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021 Tháng 12/2021  

 

      III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Bộ phận kế toán lập kế hoạch kinh phí phục vụ công tác tuyển sinh theo quy 

định. 

      Trƣởng các Phòng, Khoa, Trung tâm và các Ban của Hội đồng tuyển sinh căn 

cứ vào kế hoạch tổ thực hiện theo đúng tiến độ và định kỳ họp báo hàng tuần báo 

cáo cụ thể các công việc thực hiện với Ban giám hiệu. 

          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh trình độ Trung cấp khóa 03, năm 2021 của 

Trƣờng Trung cấp Gò Công./.                          

Nơi nhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG 

- Sở LĐ-TB&XH(PGDNN); 

- Ban giám hiệu; 

- Các Phòng, Khoa; Trung tâm; 

- Lƣu: VT. 

  

                                                                                                        Nguyễn Hữu Hào 
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