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Kính gửi:  

- Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng Sở; 

- Các trường trung học phổ thông và trung tâm GDTX. 
 

 

Thực hiện Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH, ngày 14/4/2021 của Bộ Giáo 

dục và và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học 

(ĐH); tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (CĐ) năm 2021, Sở 

GDĐT đã ban hành Công văn số 1122/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ, ngày 16/4/2021 

về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ ĐH; CĐ và ban hành Công văn số 

1121/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ, ngày 16/4/2021 về việc thông báo lịch công tác thi 

tốt nghiệp THPT năm 2021 và tuyển sinh ĐH, CĐ. 

Thực hiện Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ ĐH; tuyển sinh trình độ CĐ ban 

hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT, Công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30/7/2021 của Bộ 

GDĐT về việc công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19, Sở GDĐT 

tiếp tục hướng dẫn các đơn vị, trường học một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Một số thay đổi về đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh ĐH, CĐ 

Thông tư 16/2021/TT-BGDĐT có sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 

Điều 7 quy định về một số đối tượng ưu tiên như sau: 

a) Về Đối tượng 03: 

“+ Thương binh, bệnh binh, người có "Giấy chứng nhận người được hưởng 

chính sách như thương binh; 

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân 

tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1; 

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân 

tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên; 

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân 

đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định” 

b) Về Đối tượng 04:  

“+ Thân nhân liệt sĩ;  
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+ Con thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;  

+ Con bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;  

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ 

suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;  

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như 

thương binh” mà người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như 

thương binh” bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;  

+ Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;  

+ Con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;  

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của 

chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng.” 

c) Về Đối tượng 06:  

“+ Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở 

ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01;  

+ Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách 

như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%;  

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ 

suy giảm khả năng lao động dưới 81%.” 

2. Lịch tuyển sinh ĐH và CĐ năm 2021  

Lịch tuyển sinh ĐH và CĐ năm 2021 được điều chỉnh như trong Phụ lục 

Công văn số 3190/BGDĐT-GDĐT (kèm Công văn này). 

3. Tuyển sinh đối với thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt 

nghiệp THPT năm 2021 

Để đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho những thí sinh thuộc 

diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp do không thể tham dự 2 đợt thi của Kỳ thi 

tốt nghiệp THPT năm 2021 (sau đây gọi là thí sinh đặc cách) được tham gia xét 

tuyển ĐH và CĐ, các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng tuyển sinh 

ngành Giáo dục Mầm non (gọi chung là cơ sở đào tạo) sẽ thực hiện điều chỉnh, bổ 

sung phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh dành riêng cho đối tượng thí sinh đặc cách 

theo hướng dẫn của Bộ GDĐT:  

 a) Về chỉ tiêu tuyển sinh  

 - Các cơ sở đào tạo xác định khu vực xét tuyển chủ yếu làm căn cứ tính 

toán; dành lại một số chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành/chương trình đào tạo 

tương ứng tỉ lệ thí sinh đặc cách trên tổng số thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào 

ĐH, CĐ.  

 - Sau khi hoàn thành tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GDĐT sẽ 

công bố danh sách các học sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp 
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THPT năm 2021 và các số liệu cần thiết khác của các địa phương trên Cổng thông 

tin điện tử của Bộ GDĐT tại địa chỉ: https://moet.gov.vn để các cơ sở đào tạo có 

căn cứ tính toán.  

 - Đối với các ngành/chương trình đào tạo có nhu cầu lớn, điểm chuẩn các 

năm trước thường cao (do cơ sở đào tạo xác định và chịu trách nhiệm giải trình) và 

các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, cơ sở đào tạo có thể xét tuyển đủ 

chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định sau lịch xét tuyển chung dựa trên kết quả 2 đợt thi 

tốt nghiệp THPT, đồng thời được bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh cho mỗi 

ngành/chương trình đào tạo này tương ứng tỉ lệ thí sinh đặc cách trên tổng số thí 

sinh có nguyện vọng xét tuyển vào ĐH, CĐ (thuộc khu vực xét tuyển chủ yếu của 

cơ sở đào tạo).  

 b) Về phương thức tuyển sinh, xét tuyển  

 - Các cơ sở đào tạo căn cứ lịch tuyển sinh được điều chỉnh và tình hình thực 

tiễn để xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung phương thức xét tuyển phù hợp với 

yêu cầu của cơ sở đào tạo và tạo thuận lợi cho thí sinh, trong đó có phương thức xét 

tuyển dựa trên kết quả học tập THPT, dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của 

hai đại học quốc gia (dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 9/2021) và các phương 

thức khác (do cơ sở đào tạo quyết định và chịu trách nhiệm giải trình).  

 - Bộ GDĐT sẽ phối hợp với hai đại học quốc gia và các địa phương tính 

toán, xác định thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực cho nhóm đối tượng thí 

sinh đặc cách. Hai đại học quốc gia sẽ công bố các thông tin để tạo điều kiện thuận 

lợi cho thí sinh đăng ký dự kỳ thi đánh giá năng lực, kèm theo đăng ký nguyện 

vọng xét tuyển vào các cơ sở đào tạo có sử dụng kết quả kỳ thi.  

- Các cơ sở đào tạo công bố đề án tuyển sinh đã được bổ sung, điều chỉnh 

trước 10/8/2021; tổ chức cho thí sinh đặc cách đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo 

phương thức tuyển sinh của cơ sở đào tạo. Trong trường hợp có sử dụng kết quả kỳ 

thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia, cơ sở đào tạo chủ động liên hệ và 

phối hợp với hai đại học quốc gia trong việc tổ chức cho thí sinh đăng ký nguyện 

vọng xét tuyển và tổ chức xét tuyển.  

 - Cơ sở đào tạo xét tuyển riêng với đối tượng thí sinh đặc cách đã được Bộ 

GDĐT công bố trên cơ sở chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh đã xác định theo 

hướng dẫn nói trên. Việc xét tuyển phải đảm bảo tuân thủ theo quy chế tuyển sinh 

hiện hành (điều kiện xét tuyển, chính sách ưu tiên, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu 

vào,...). Trong trường hợp có cùng phương thức và tiêu chí xét tuyển như các đối 

tượng dự tuyển khác ở các đợt xét tuyển khác trong năm tuyển sinh của cơ sở đào 

tạo thì điều kiện trúng tuyển phải được xác định là như nhau đối với từng 

ngành/chương trình đào tạo.  

 - Các cơ sở đào tạo thuộc khối an ninh, quốc phòng thực hiện theo quy định 

và hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.  
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4. Thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển và xác nhận nhập học 

a) Thông tư 16/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 10 

của Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT: 

“b) Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được điều chỉnh nguyện 

vọng đăng ký xét tuyển ba (03) lần trong thời gian quy định, bằng phương thức 

trực tuyến.” 

b) Thông tư 16/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 6 Điều 10 

của Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT: 

“đ) Thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở đào tạo đã trúng tuyển trong thời 

hạn quy định bằng cách, chỉ gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi (đối với thí 

sinh tham dự kì thi tốt nghiệp THPT của năm tuyển sinh) đến cơ sở đào tạo bằng 

hình thức trực tiếp hoặc bằng hình thức thư chuyển phát nhanh, thí sinh đã xác 

nhận nhập học thì không được tham gia xét tuyển ở các cơ sở đào tạo khác;” 

c) Thông tư 16/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 13 

của Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT: 

“c) Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học thông qua việc chỉ nộp bản 

chính Giấy chứng nhận kết quả thi (đối với thí sinh tham dự kì thi tốt nghiệp THPT 

của năm tuyển sinh) vào cơ sở đào tạo theo quy định của Quy chế này, trong thời 

hạn do cơ sở đào tạo quy định. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học 

được hiểu là từ chối nhập học và cơ sở đào tạo được xét tuyển thí sinh khác; thí sinh 

đã xác nhận nhập học thì không được tham gia xét tuyển ở các cơ sở đào tạo khác.” 

5. Trả Giấy chứng nhận kết quả thi, giấy chứng nhận kết quả tốt nghiệp 

THPT tạm thời, hồ sơ học sinh 

Ngày 30/7/2021, Sở GDĐT đã ban hành Công văn số 2301/SGDĐT-CNTT-

KT&KĐ về việc tạm dừng việc tiếp nhận, trả hồ sơ trực tiếp và tiến hành thu nhận 

đơn đề nghị phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT bằng phương thức trực tuyến, tuy 

nhiên để thuận lợi cho việc xác nhận nhập học tại các trường ĐH, CĐ, Sở GDĐT 

đề nghị các đơn vị, trường học thông báo và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh có 

nhu cầu nhận Giấy chứng nhận kết quả thi, giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm 

thời và hồ sơ học sinh qua đường bưu điện. 

Thí sinh có nhu cầu nhận giấy chứng nhận, hồ sơ học sinh phải gửi 01 đơn 

đề nghị nhận giấy chứng nhận, hồ sơ học sinh (có đủ các thông tin, họ tên, ngày 

sinh, số điện thoại, lớp, trường, địa chỉ nhận hồ sơ, giấy chứng nhận, đề nghị nhận 

giấy chứng nhận..., ghi rõ nhu cầu nhận loại hồ sơ, giấy chứng nhận và có chữ ký 

của học sinh) qua đường bưu điện và chụp hình hoặc gửi file qua email/tin nhắn 

qua ứng dụng zalo, … đến đơn vị, trường học. Lưu ý: Giấy chứng nhận và hồ sơ 

học sinh của thí sinh phải được chuyển phát nhanh, đảm bảo để tránh thất lạc và 

người nhận trả phí bưu điện; nhà trường lưu biên nhận khi giao hồ sơ với bưu điện. 
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Nhà trường tải về, in và lưu lại các đơn đề nghị của học sinh và yêu cầu học 

sinh ký nhận các loại giấy chứng nhận, hồ sơ học sinh sau khi hết thời gian giãn 

cách xã hội hoặc khi nhận bằng tốt nghiệp THPT. 

6. Triển khai thực hiện 

a) Các đơn vị, trường học thông báo rộng rãi nội dung sửa đổi, bổ sung tại 

Thông tư 16/2021/TT-BGDĐT để thí sinh biết và kịp thời thực hiện:  

- Rà soát và thông báo cho thí sinh đăng ký điều chỉnh thay đổi đối 

tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên... và tiến hành cập nhật các thay đổi về diện ưu 

tiên của thí sinh lên hệ thống trong thời gian thay đổi nguyện vọng sắp đến (từ 

29/8 đến 17 giờ ngày 05/9/2021). 

- Thông tin kịp thời cho cán bộ, giáo viên và thí sinh biết những nội dung có 

sửa đổi, bổ sung trong Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ (ban hành kèm theo Thông tư 

số 16/2021/TT-BGDĐT) để hướng dẫn cho thí sinh biết và thực hiện. Trong đó, 

nghiên cứu kỹ các nội dung đã hướng dẫn trên đây: Đối tượng ưu tiên, lịch công 

tác tuyển sinh, tuyển sinh đối với thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt 

nghiệp THPT năm 2021, thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ, xác 

nhận nhập học và việc cấp giấy chứng nhận kết quả thi, chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời, hồ sơ cho học sinh. 

Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học tổ chức thực hiện 

nghiêm túc theo lịch điều chỉnh, các nội dung hướng dẫn tại Công văn này và các 

quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện hành. Thông báo cho thí sinh đăng 

ký dự thi tốt  nghiệp năm 2021 biết và thực hiện các nội dung liên quan đến tuyển 

sinh ĐH, CĐ. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các 

đơn vị báo cáo kịp thời về Sở GDĐT (qua Phòng CNTT-KT&KĐCLGD) theo số 

điện thoại: 02363 818 849, địa chỉ email: phongktkd.sodanang@moet.edu.vn để 

được tiếp tục hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trang TTĐT: danang.edu.vn; 

- Lưu VT, CNTT-KT&KĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Thị Bích Thuận 
 

 

ca
nh

dx
-0

2/
08

/2
02

1 
17

:2
2:

47
-c

an
hd

x-
ca

nh
dx

-c
an

hd
x


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2021-08-02T15:45:07+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Đoàn Xuân Cảnh<canhdx@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2021-08-02T16:47:15+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Lê Thị Bích Thuận<thuanltb1@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2021-08-02T05:02:04-0500
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sgddt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2021-08-02T05:02:04-0500
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sgddt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2021-08-02T05:02:18-0500
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sgddt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




