BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1988 /BGDĐT- KTKĐCLGD
V/v: hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét
tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2015

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2015

Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng.
Công tác tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học, cao
đẳng (ĐH, CĐ) hệ chính quy năm 2015 được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh
ĐH, CĐ hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày
26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế
tuyển sinh).
Để thống nhất thực hiện công tác tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển
thẳng trong các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào
tạo (GDĐT) hướng dẫn các đại học, học viện, các trường ĐH, CĐ (gọi chung là
các trường) và các sở GDĐT một số nội dung sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Danh mục ngành tuyển thẳng
a) Đối với thí sinh đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia:
- Danh mục các ngành ĐH và CĐ đúng hoặc gần với môn thi học sinh giỏi
(HSG) quốc gia được quy định tại Phụ lục 4 và Phụ lục 5 của văn bản này;
- Các trường có thể bổ sung thêm các ngành đúng và ngành gần đối với từng
môn thi HSG quốc gia phù hợp với yêu cầu đầu vào các ngành đào tạo của trường;
- Nếu không tiếp tục tuyển thẳng vào một số ngành đúng hoặc ngành gần với
môn thi HSG quốc gia, các trường phải báo cáo Bộ GDĐT và thông báo công khai
trên trang thông tin điện tử của trường, các phương tiện thông tin đại chúng khác ít
nhất 3 năm trước khi áp dụng.
b) Đối với thí sinh đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia:
Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh
đoạt giải và danh mục các ngành đúng, ngành gần quy định tại Phụ lục 4 và 5 của
văn bản này, Giám đốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ
xem xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí
sinh đoạt giải.
2. Bảo lưu chế độ tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
Thí sinh đoạt giải kỳ thi chọn HSG quốc gia, đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ
thuật cấp quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) được bảo lưu
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để hưởng chế độ tuyển thẳng (hoặc ưu tiên xét tuyển) sau khi tốt nghiệp THPT
theo quy định của các trường tại năm thí sinh đoạt giải.
3. Chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
Căn cứ vào tình hình cụ thể của công tác tuyển sinh, các trường xác định chỉ
tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo từng ngành hoặc chung cho tất cả các
ngành, đảm bảo tổng chỉ tiêu không thấp hơn số lượng thí sinh tuyển thẳng và ưu
tiên xét tuyển vào trường năm 2014. Trong đó, lưu ý:
a) Chỉ tiêu tuyển thẳng vào trường ở các ngành mới do trường công bố (ngoài
danh mục quy định tại Phụ lục 4 hoặc Phụ lục 5 của văn bản này) không được vượt
quá 25% của tổng số thí sinh đã được tuyển thẳng năm 2014;
b) Chỉ tiêu tuyển thẳng vào các trường không thực hiện tuyển thẳng năm 2014
không được vượt quá 0,25% so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường.
4. Tổ chức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
a) Nguyên tắc: xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành
gần;
b) Các trường công bố công khai tiêu chí, quy trình xét và xếp ngành học
tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của trường trên trang thông tin điện tử của trường,
trang thông tin thi tuyển sinh của Bộ GDĐT và trên các phương tiện thông tin đại
chúng;
c) Căn cứ chỉ tiêu đã xác định và tiêu chí, quy trình đã công bố, các trường tổ
chức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN THẲNG

1. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng
Thí sinh đăng ký tuyển thẳng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e khoản
2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh làm một bộ hồ sơ gửi về sở GDĐT trước ngày
25/5/2015. Hồ sơ gồm:
a) Phiếu đăng ký tuyển thẳng (Phụ lục 1);
b) Bản sao hợp lệ: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển
quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội
tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ
GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận
đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia và Giấy chứng nhận đoạt giải quốc
tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật và giấy chứng nhận các đối tượng ưu
tiên tuyển thẳng khác;
c) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của
thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.
2. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển
Thí sinh quy định tại các điểm a, b, c khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh
2

không sử dụng quyền tuyển thẳng cần nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia
trong thời hạn từ ngày 01 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2015.
Sau khi có kết quả thi, nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển vào các trường
ĐH, CĐ theo lịch tuyển sinh của Bộ. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:
a) Hồ sơ đăng ký xét tuyển quy định tại khoản 3 Điều 13 của Quy chế tuyển
sinh;
b) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (Phụ lục 2);
c) Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận
đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải
quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật.
3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng
Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 của
Quy chế tuyển sinh, gửi về sở GDĐT trước ngày 25/5/2015. Hồ sơ gồm:
a) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 3);
b) Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;
d) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của
thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;
đ) Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú;
Tất cả các đối tượng trên khi trúng tuyển và về trường nhập học, phải nộp các
giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều 14 của Quy chế tuyển sinh.
4. Lệ phí xét tuyển
Lệ phí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng và đăng ký xét tuyển thẳng là
30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp
cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng).
III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ CÁC TRƯỜNG

1. Trách nhiệm của các sở GDĐT:
a) Hướng dẫn các trường phổ thông có thí sinh thuộc diện tuyển thẳng, ưu
tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng khai phiếu đăng ký tuyển thẳng, phiếu đăng ký ưu
tiên xét tuyển và phiếu đăng ký xét tuyển thẳng.
b) Trước ngày 05/8/2015, gửi hồ sơ đăng ký tuyển thẳng; hồ sơ đăng ký xét
tuyển thẳng kèm theo danh sách (Phụ lục 6; Phụ lục 7) cho các trường thí sinh
đăng ký xét tuyển thẳng.
2. Trách nhiệm của các đại học, học viện, các trường ĐH, CĐ:
a) Căn cứ quy định của Quy chế tuyển sinh và danh mục ngành đào tạo được
tuyển thẳng theo quy định tại Phần I của văn bản này, các trường quy định cụ thể
ngành thí sinh được tuyển thẳng tương ứng với loại giải và môn thi của thi sinh
đoạt giải; quy định cụ thể về ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng; quy trình xét xếp
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ngành học tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng của trường, công bố
công khai trên trang thông tin điện tử của trường, trang thông tin thi tuyển sinh của
Bộ GDĐT và trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 05/5/2015.
b) Tổ chức xét tuyển cho những thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển đã đăng
ký vào trường.
c) Trước ngày 15/8/2015:
- Gửi kết quả tuyển thẳng cho các sở GDĐT để thông báo cho thí sinh;
- Tổ chức xét tuyển những thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng đã nộp hồ sơ
đăng ký xét tuyển vào trường và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GDĐT
thông báo cho thí sinh.
d) Báo cáo kết quả tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng về Bộ
GDĐT (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) trước ngày 01/9/2015.
Các sở GDĐT, các đại học, học viện, các trường ĐH, CĐ triển khai thực hiện
công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ trực tiếp với
Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục để kịp thời xử lý./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- VP Bộ và các Cục, Vụ, Thanh tra (để thực hiện);
- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
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