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QUYẾT ĐỊNH
v ề việc ban hành Quy trình xét tuyển sinh Trưòìig Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẢNG Y TẾ KHÁNH HÒA
Căn cứ Quyết định số 869/QĐ-CĐYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng
Truờng Cao đẳng Y tế Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của
Trưòng Cao đẳng Y tế Khánh Hòa;
Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu
tuyển sinh trình độ Trung cấp, Cao đẳng;
Căn cứ quyết định số 185/QĐ-CĐYT ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trường
Trường Cao đẳng Y tế Khánh.Hòa về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Cao đẳng,
Trung cấp của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Trường Cao dắng Y tế Khánh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:
Đ iều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quy trình xét tuyển sinh của

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.
Đ iều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Đ iều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Đào tạo, Tổ chức-Hành chính, Thanh tra-Khảo

thí-KĐCLGD,Công tác học sinh sinh viên, Ke hoạch-Tài chính, Trưởng các Khoa/BỘ môn,
các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Noi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT-ĐT.

Vũ Viết Sơn

mi

m sm sÿi

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
T R Ư Ờ N G CA O Đ Ẳ N G Y TÉ

QUY TRINH
XÉT TUYỂN SINH
(Ban hành kèm theo Quyết định sẻdWj./QĐ-CĐYT, ngày JLhr. th á n g u năm 2018
của Hiệu trường trường Cao đăng Y tê Khánh Hòa)

Khánh Hòa, năm 2018

1. Mục đích

Quy trình này nhằm đưa ra phương pháp và quy trình để thực hiện đúng quy
chế và những quy định trong tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp, liên thông Cao đẳng,
Văn bằng 2 Trung cấp chính quy, Sơ cấp thuộc Trường Cao đẳng y tế Khánh Hòa
nhằm tránh các sai sót trong quá trình thực hiện.
2. P h ạ m vi áp dụng

Áp dụng cho tất cả các đơn vị, bộ phận, cá nhân thuộc Trường Cao đẳng y tế
Khánh Hòa và các đơn vị liên quan đến công tác tuyển sinh.
3. Co' sỏ' để xây dự ng c hư ơn g t rì n h thực hiện

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội về việc Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ
Trung cấp, Cao đẳng;
Căn cứ quyết định số 185/QĐ-CĐYT ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng
Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng,
trung cấp của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa;

4. T ừ viết tắt

- Hồ sơ: HS
- Hội đồng tuyển sinh: HĐTS
- Công tác - học sinh sinh viên: CT-HSSV
5. Nội dun g các bưóc t h ự c hiện:
Bước 1: Công bố các thông tin liên quan đến hồ sơ, thời gian và địa điểm đăng ký xét
tuyên trên trang thông tin điện tử của trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác;
Bưó'c 2: Tổ chức nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển;
Buức 3: Nhập và rà soát thông tin đăng ký xét tuyển vào phần mềm tuyển sinh của

trường;
Bước 4: Dụ' kiến phương án điểm trúng tuyển, trình HĐTS quyết định;
Bưó'c 5: Lập danh sách thí sinh trúng tuyển;
Bưó'c 6: In và gửi giấy báo kết quả thi, giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học;
Buức 7: Kiểm tra hồ sơ nhập học của thí sinh trúng tuyển theo quy định.

6. Mô tả chi tiết
Các

bưó c

N ội d u n g công việc

Đ o n vị t h ự c

thực hiện

Bưóc 1

Hồ SO'

hiện

Công bố các thông tin liên quan
sơ, thời gian và địa điểm đăng
tuyển trên trang thông tin điện
trường và các phương tiện thông
chúng khác;

đến hồ
ký xét - Phòng Đào
tử của tạo
tin đại

* Tỗ c h ứ c n h ậ n h ồ SO' v à lệ p h í đ ă n g k ý
xét tuyển:

Bưó c 2

Bưóc 3

- Thẩm định, hoàn thiện và trả lại những
hồ sơ không đủ điều kiện xét tuyển theo
quy định.
- Quản lý hồ sơ thí sinh đăng ký xét
tuyển của đơn vị mình
- Kịp thời báo cáo cho Hội đồng tuyển
sinh những vấn đề nảy sinh trong quá
trình thu nhận và xử lý hồ sơ đăng kí xét
tuyển.
* Một số điểm lưu ý trong quá trình thu
nhận và xử lý hồ sơ đăng ký xét tuyển:
- Các đối tượng có bằng tốt nghiệp đại
học, cao đẳng, trung cấp do cơ sờ giáo
dục nước ngoài cấp phải nộp kèm theo
văn bản công nhận của Cục Khảo thí và
Kiểm định chất lượng Giáo dục, Bộ
GD&ĐT.
- Việc xác định đối tượng ưu tiên phải
được thực hiện tại thời điểm nhận hồ sơ
đăng kí xét tuyển. Các cá nhân và bộ
phận liên quan phải chịu trách nhiệm
trong việc để thất lạc hoặc xử lí sai thông
tin hồ sơ

* N h ậ p v à r à s o á t t h ô n g t in đ ă n g ký x é t
t u y ể n v à o p h ầ n mềm t u y ế n s i n h của

g:
- Nhập thông tin xét tuyển vào phần mềm
những hồ sơ đã được kiểm tra.
trườn

- Phòng Đào
tạo
- Phòng Kế
toán - Tài
chính

- Phòng Đảo

tạo

-Hồ sơ đăng ký
xét tuyển

- Báo Cáo
HĐTS

* Dự kiến phưong án điếm trúng • - Phòng
tuyển, trình HĐTS quyết định:
Đào tạo

Bưóc 4

- Lập danh sách đăng ký xét tuyên, trình
HĐTS xem và quyết định điểm trúng
tuyển.
Bưóc 5

Bước 6

Biróc 7

* Lập danh sácli thí sinh trúng tuyên:
- Phòng
- Lập danh sách trúng tuyển, công khai Đào tạo
danh sách trúng tuyền trên trang thông
tin điện tử của trường,
In vả gửi giấy báo trúng tuyển, triệu tập
- Phòng
thí sinh trúng tuyển nhập học.
Đào tạo

Kiểm tra hồ sơ nhập học cùa thí sinh trúng
- Phòng
tuyển theo quy định.
Đào tạo

7. Hồ SO' lim
Tên

STT

h ồ SO' t r ú n g t u y ế n

Noi lưu

Thòi gian
lưu

1

Hồ sơ tuyển sinh hệ Cao đẳng

Phòng Đào tạo

Toàn khóa

2

Hô

Phòng Đào tạo

Toàn khóa

3

Hồ sơ tuyển sinh liên thông Trung cáp lên
Cao đẳng hệ VLVLI, hệ chính quy

Phòng Đào tạo

Toàn khóa

4

Hô sơ tuyển sinh Văn băng 2 hệ Trung câp

Phòng Đào tạo

Toàn khóa

5

Hò sơ tuyên sinh Sơ câp

Phòng Đào tạo

Toàn khóa

SO'

tuyên sinh hệ Trung câp

Khảnh Hòa, ngàyHKt tháng /j năm 2018
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