
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

Số:           /BGDĐT-TTr 
V/v hướng dẫn thanh tra, kiểm tra 

công tác tuyển sinh ĐH; tuyển sinh CĐ 

ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày      tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các đại học, học viện, trường đại học; 

- Các cơ sở đào tạo sĩ quan có đào tạo trình độ đại học; 

- Các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non; 

- Các sở giáo dục và đào tạo1. 

 

Thực hiện Luật Giáo dục năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục đại học năm 2018, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022, các văn bản 

về công tác thanh tra, kiểm tra và Quy định, Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh 

cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. 

Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của 

cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; Thông tư số 23/2016/TT-

BGDĐT ngày 13/10/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về tổ chức và hoạt 

động thanh tra các kỳ thi (Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT); Thông tư số 

06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, 

hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, Bộ 

GDĐT hướng dẫn thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh ĐH; tuyển sinh CĐ 

ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện các nội dung về mục đích, yêu cầu, điều kiện tiêu 

chuẩn của người tham gia hoạt động thanh tra, kiểm tra, thẩm quyền thanh tra, 

kiểm tra theo quy định tại Công văn số 2909/BGDĐT-TTr ngày 12/7/2021 của Bộ 

GDĐT.  

2. Hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh ĐH; tuyển sinh CĐ 

ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 bám sát Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT 

ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về xác định chỉ tiêu tuyển 

sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm 

non; Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm 

non (Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT), cụ thể như sau: 

 
1 Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu. 
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a) Việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các trình độ đào tạo, hình thức 

đào tạo theo quy định tại Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Thông tư số 03/2022/TT-

BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về việc xác định chỉ 

tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo 

dục Mầm non, bảo đảm đúng năng lực đào tạo của đơn vị theo quy định. Chú ý 

việc thực hiện quy trình xác định chỉ tiêu và công bố chỉ tiêu tuyển sinh; việc thực 

hiện trách nhiệm giải trình của cơ sở đào tạo trước Bộ GDĐT và xã hội theo quy định. 

b) Việc xây dựng, công bố đề án tuyển sinh 

- Việc xây dựng, công bố đề án tuyển sinh thực hiện theo quy định tại Điều 

11 Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT, trong đó lưu ý các thông tin giới thiệu về cơ 

sở đào tạo, các ngành và chương trình được phép đào tạo; các điều kiện bảo đảm 

chất lượng và kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, kiểm định chương trình 

đào tạo; tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp và tỉ lệ có việc làm phù hợp trình độ chuyên môn 

của sinh viên tốt nghiệp, thông tin về tuyển sinh chính quy của 02 năm gần nhất. 

- Thông tin về chi phí đào tạo, mức thu học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh 

và khoản thu dịch vụ khác cho lộ trình cả khóa học, từng năm học; chính sách học 

bổng, miễn giảm học phí, hỗ trợ tài chính, chỗ ở ký túc xá và các chính sách ưu 

đãi, hỗ trợ khác dành cho người học. 

- Kế hoạch tuyển sinh và phạm vi tuyển sinh các đợt trong năm, gồm cả quy 

định về đối tượng và điều kiện tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, tổ hợp xét 

tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành, chương trình đào tạo; quy trình, thủ 

tục đăng ký dự tuyển và các thông tin cần thiết khác cho thí sinh. 

- Các phương án xử lý rủi ro khi triển khai công tác tuyển sinh và cam kết 

trách nhiệm của cơ sở đào tạo. 

- Việc công bố, công khai, điều chỉnh Đề án tuyển sinh. 

c) Công tác tổ chức tuyển sinh 

- Việc triển khai tổ chức tuyển sinh, chính sách ưu tiên trong tuyển sinh thực 

hiện từ Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Thông tư số 

08/2022/TT-BGDĐT. 

- Việc xây dựng, ban hành quy chế tuyển sinh, văn bản và hướng dẫn tuyển 

sinh, việc thực hiện quy trình tuyển sinh, kết quả tuyển sinh theo từng phương 

thức, từng trình độ, ngành/nhóm ngành đào tạo. 

d) Việc tổ chức thi tuyển sinh 

Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thi tuyển sinh theo quy định tại Điều 12, 13, 

14, 15 Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT, đặc biệt chú ý các khâu ra đề, coi thi, 

chấm thi, việc bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi. 

3. Quy trình thanh tra 

Cơ sở đào tạo tổ chức hoạt động thanh tra tuyển sinh bám sát Thông tư số 

23/2016/TT-BGDĐT; quy trình thanh tra bám sát quy định tại Thông tư số 
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06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, 

hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.  

4. Kinh phí và các điều kiện bảo đảm 

Kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác thực hiện theo quy định tại Điều 23 

Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT, Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 

của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ 

thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông. Kinh phí trưng tập cộng tác viên thanh tra 

được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 

21/12/2012 của Bộ GDĐT quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục được sửa 

đổi, bổ sung tại Thông tư số 31/2014/TT-BGDĐT ngày 16/9/2014 của Bộ GDĐT 

và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

5. Chế độ thông tin báo cáo 

a) Cơ sở đào tạo gửi kế hoạch, kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra 

công tác tuyển sinh ngay sau khi ban hành về Thanh tra Bộ GDĐT theo địa chỉ số 

35 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc qua hệ thống 

eoffice. 

b) Đơn vị thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng 

gửi kế hoạch, kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra công tác tuyển sinh 

ngay sau khi ban hành về Đại học theo phân cấp quản lý.  

c) Trường hợp có tình huống đột xuất, cần xin ý kiến chỉ đạo hoặc báo cáo 

nhanh đề nghị liên hệ Thanh tra Bộ GDĐT theo số điện thoại: 024.36231285. 

Email: thanhtrachuyennganh@moet.gov.vn./. 

 

Nơi nhận:                                                                         
- Như trên; 

- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để báo cáo);      

- Các Thứ trưởng; 

- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ (để thực hiện); 

- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;                 

- Lưu: VT, TTr. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-54-2012-tt-bgddt-quy-dinh-cong-tac-vien-thanh-tra-giao-duc-154129.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-31-2014-tt-bgddt-sua-doi-54-2012-tt-bgddt-cong-tac-vien-thanh-tra-giao-duc-249387.aspx
mailto:thanhtrachuyennganh@moet.gov.vn
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