
 

PHỤ LỤC: 

LỊCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NĂM 2021  

(điều chỉnh theo Công văn số       /BGDĐT-GDĐH ngày   tháng 7 năm 2021 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

TT Nội dung công tác 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị  

tham gia 

Thời gian 

thực hiện tại 

CV 1444 

Thời gian 

được điều 

chỉnh  

1.  

Tổ chức xét tuyển thẳng 

thí sinh theo quy định, cập 

nhật danh sách trúng 

tuyển vào cơ sở dữ liệu 

của Cổng thông tin tuyển 

sinh của Bộ GDĐT và gửi 

kết quả xét tuyển thẳng 

cho các sở GDĐT để 

thông báo cho thí sinh 

CSĐT 
Thí sinh, 

Sở GDĐT 

Trước 17h00  

ngày 28/7 

Trước 17h00  

ngày 12/8  

(có thể tiếp 

nhận hồ sơ 

của các địa 

phương nếu 

có) 

2.  

Thí sinh trúng tuyển thẳng 

gửi Hồ sơ và xác nhận 

nhập học tại các CSĐT 

Thí sinh CSĐT 
Trước 17h00 

ngày 10/8 

Trước 17h00 

ngày 22/8 

3.  
Báo cáo kết quả xét tuyển 

thẳng 
CSĐT Vụ GDĐH 

Trước 17h00 

ngày 15/8 

Trước 17h00 

ngày 25/8 

4.  

Cập nhật vào CSDL của 

Cổng thông tin tuyển sinh 

của Bộ GDĐT: Kết quả sơ 

tuyển, kết quả  thi đánh giá 

năng lực chuyên biệt, 

chứng chỉ ngoại ngữ (nếu 

có) kết quả thi các môn 

năng khiếu (nếu có), danh 

sách thí sinh nhập học do 

CSĐT đã xét tuyển bằng 

các phương thức khác... 

CSĐT 
Vụ GDĐH, 

Cục CNTT 

Trước ngày 

10/8 đối với 

xét tuyển đợt 

1 và trước các 

đợt xét tuyển 

bổ sung do 

CSĐT quy 

định 

 

Trước ngày 

26/8 đối với 

xét tuyển đợt 

1 và trước các 

đợt xét tuyển 

bổ sung do 

CSĐT quy 

định 

 

5.  

Bộ GDĐT công bố ngưỡng 

đảm bảo chất lượng đầu 

vào khối ngành đào tạo 

giáo viên, khối ngành sức 

khỏe 

Vụ GDĐH 

Cục QLCL, 

Vụ GDTH, 

Vụ GDTX, 

Thanh tra, Vụ 

Pháp chế, 

Cục NG& 

QLCBGD, 

các CSĐT 

Trước 17h00 

ngày 3/8 

 

 

Chậm nhất 

ngày 26/8 

 

 



TT Nội dung công tác 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị  

tham gia 

Thời gian 

thực hiện tại 

CV 1444 

Thời gian 

được điều 

chỉnh  

6.  

Điều chỉnh, công bố mức 

điểm nhận hồ sơ xét tuyển 

trên Cổng thông tin tuyển 

sinh của Bộ GDĐT và 

trang thông tin điện tử của  

CSĐT 

CSĐT 

 

Vụ GDĐH 

 

Trước 17h00 

 ngày 5/8 

Trước 17h00 

 ngày 28/8 

7.  

Thực hiện điều chỉnh 

nguyện vọng ĐKXT (thí 

sinh chỉ được điều chỉnh 

theo phương thức trực 

tuyến). Thí sinh điều chỉnh 

sai sót liên quan đến ưu 

tiên đối tượng, khu vực 

(thực hiện bằng phiếu và 

nộp tại điểm thu nhận hồ 

sơ)    

Thí sinh, 

Điểm thu 

nhận hồ sơ 

Vụ GDĐH, 

Cục CNTT, 

Sở GDĐT 

Từ ngày 7/8 

đến 17h00  

ngày 17/8 

 

 

Từ ngày 29/8 

đến 17h00  

ngày 10/9 

 

 

8.  

Hoàn thành việc cập nhật 

thông tin về điều chỉnh sai 

sót của tất cả thí sinh vào 

CSDL của Cổng thông tin 

tuyển sinh của Bộ GDĐT 

Sở GDĐT, 

Điểm thu 

nhận hồ sơ 

Thí sinh 
Trước 17h00 

Ngày 19/8 

Trước 17h00 

Ngày 12/9 

9.  

 

Thực hiện quy trình xét 

tuyển  đợt 1 theo Quy chế  

tuyển sinh 

 

CSĐT 

Vụ GDĐH, 

Cục CNTT, 

Cục QLCL, 

Vụ GDTH, 

Vụ GDTX 

Từ ngày 20/8  

đến 17h00 

ngày 22/8 

Từ ngày 14/9  

đến 17h00 

ngày 16/9 

10.  
Công bố kết quả trúng tuyển 

đợt 1 
CSĐT Vụ GDĐH 

Trước 17h00 

ngày 23/8 

Trước 17h00 

ngày 17/9 

11.  Xác nhận nhập học đợt 1 
Thí sinh 

CSĐT 
Vụ GDĐH 

 Trước 17h00 

 ngày 01/9 

(tính theo dấu 

bưu điện) 

Trước 17h00 

 ngày 26/9 

(tính theo dấu 

bưu điện) 

12.  

Cập nhật thông tin thí sinh 

xác nhận nhập học vào 

CSDL của Cổng thông tin 

tuyển sinh của Bộ GDĐT 

CSĐT 

Vụ GDĐH, 

Cục CNTT 

 

 Trước 17h00 

ngày 7/9 

Trước 17h00 

Ngày 2/10 

13.  

Xét tuyển bổ sung (các 

CSĐT chủ động công bố lịch 

tuyển sinh bổ sung trước 15 

ngày so với ngày xét tuyển) 

CSĐT 

Vụ GDĐH, 

Cục CNTT, 

Vụ GDTH 

Dự kiến từ 

ngày 8/9 

Dự kiến từ 

ngày 3/10 

14.  

Xét tuyển các đợt tiếp theo 

và cập nhật danh sách thí 

sinh trúng tuyển và nhập học 

theo quy định 

CSĐT 

 

Vụ GDĐH, 

Cục CNTT 

 

 

Từ tháng 8 

đến tháng 

12/2021 

 

 

Từ tháng 9 

đến tháng 

12/2021 

 



TT Nội dung công tác 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị  

tham gia 

Thời gian 

thực hiện tại 

CV 1444 

Thời gian 

được điều 

chỉnh  

15.  
Báo cáo kết quả tuyển 

sinh năm 2021 
CSĐT 

 

Vụ GDĐH 

 

Trước ngày 

31/12/2021 

Trước ngày 

31/12/2021 

  

 


