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Kính gửi: Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh 

 

 Căn cứ Công văn số 668/TCGDNN-ĐTCQ ngày 26/4/2019 của Tổng cục 
Giáo dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo 
năm 2019.  

 Thực hiện Công văn số 2607/VP-KGVX ngày  28 tháng 6  năm 2019 của 
Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long 
Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức 
đào tạo năm 2019. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ sở Giáo 
dục nghề nghiệp thực hiện một số như sau: 

 1. Về đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp của học sinh sau tốt 
nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông  

 Theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH, thí sinh có thể 
đăng ký vào học giáo dục nghề nghiệp (GDNN) bằng nhiều hình thức: Đăng ký 
trực tiếp trên Phiếu đăng ký dự tuyển vào GDNN (tại Phụ lục số 3, Thông tư số 
07/2019/TT-BLĐTBXH) hoặc đăng ký trực tuyến trên webside: 
http://tuyensinh.gdnn.gov.vn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hoặc trên 
trang thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, trang thông 
tin điện tử của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, trường Trung cấp, trường 
Cao đẳng (sau đây gọi chung là cơ sở Giáo dục nghề nghiệp). 

 Trường hợp thí sinh đăng ký trực tiếp trên Phiếu đăng ký dự tuyển vào 
GDNN thì có thể đăng ký ở nhiều nơi: Đăng ký ở trường trung học cơ sở 
(THCS), trung học phổ thông (THPT), Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TT 
GDTX) hoặc tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ sở GDNN trên 
địa bàn. 

 Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, các trường THCS, THPT, TT GDTX 
trên địa bàn tỉnh hướng dẫn thí sinh tìm hiểu ngành, nghề, trường theo học và 
đăng ký trực tuyến trên Website hoặc trên các thiết bị di động. 

 2. Về quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ dự tuyển vào GDNN trực tiếp 
tại các trường phổ thông 

 Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại các trường THCS, 
THPT, TT GDTX thực hiện như sau: 



 Bước 1: Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp thực hiện phát phiếu đăng ký dự 
tuyển cho các trường THCS, THPT, TT GDTX trên địa bàn. 

 Bước 2: Các trường THCS, THPT, TT GDTX phát Phiếu đăng ký dự 
tuyển đến các em học sinh và tư vấn, hướng dẫn các em lựa chọn trường, lựa 
chọn ngành, nghề muốn học theo hướng dẫn tại mặt sau của Phiếu đăng ký dự 
tuyển vào thời điểm trước và sau khi kết thúc năm học hoặc học kỳ thi tốt 
nghiệp THPT. (Phụ lục 2 kèm theo) 

 Bước 3: Các trường THCS, THPT, TT GDTX tổng hợp đăng ký vào học 
GDNN của học sinh tại trường trên file excel theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo 
công văn này vào gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (file mềm gửi theo 
địa chỉ email: daynghelangson@gmail.com) sau 5 ngày làm việc kể từ ngày thí 
sinh đăng ký dự tuyển. 

 Bước 4: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp số liệu từ các 
trường THCS, THPT, TT GDTX gửi về và gửi cho các trường nơi có thì sinh 
đăng ký dự tuyển theo đường thư điện tử của trường sau 5 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được thông tin đăng ký từ các trường THCS, THPT, TT GDTX gửi 
về. 

 Bước 5: Các cơ sở GDNN sau khi nhận được dữ liệu đăng ký dự tuyển 
của Sở có trách nhiệm xét tuyển, thông báo kết quả xét tuyển cho thí sinh dự 
tuyển. Trường hợp phải đề nghị thí sinh cung cấp thêm hồ sơ theo yêu cầu dự 
tuyển riêng của trường, các trường liên hệ trực tiếp với thí sinh và hướng dẫn thí 
sinh cách nộp hồ sơ bổ sung phục vụ cho việc xét tuyển. Khuyến khích các cơ 
sở GDNN tạo điều kiện cho thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp. 

 Trường hợp đối với các ngành, nghề thuộc lĩnh vực đặc thù, năng khiếu, 
nghệ thuật hoặc phải thi tuyển đầu vào thì các cơ sở GDNN có trách nhiệm trực 
tiếp thông báo, hướng dẫn thí sinh thực hiện theo quy chế tuyển sinh của trường. 

 - Tóm tắt quy trình như sau: 

(1) Phát Phiếu dự tuyển vào GDNN - (2) Đăng ký của thí sinh - (3) 
trường THCS, THPT, TT GDTX tổng hợp gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội - (4) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp gửi cơ sở GDNN - (5) 
cơ sở GDNN tổ chức xét tuyển (thi tuyển) và thông báo kết quả xét tuyển cho thí 
sinh. 

 3. Về quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ dự tuyển vào GDNN tại Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội  

 Bước 1: Thí sinh trực tiếp đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực 
hiện đăng ký vào học GDNN trên Phiếu đăng ký dự tuyển có sẵn tại Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội và nộp lại cho Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội. 

 Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp thông tin đăng 
ký dự tuyển vào GDNN gửi cho các trường, nơi có thí sinh đăng ký dự tuyển 
theo đường thư điện tử của các cơ sở GDNN. Thời gian tổng hợp và gửi cho các 



cơ sở GDNN được thực hiện sau mỗi tuần làm việc để đảm bảo thời gian xét 
tuyển của các cơ sở GDNN. 

 Bước 3: Các cơ sở GDNN sau khi nhận được dữ liệu đăng ký dự tuyển 
của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xét tuyển, thông báo 
kết quả xét tuyển cho thí sinh dự tuyển. Trường hợp phải đề nghị thí sinh cung 
cấp thêm hồ sơ theo yêu cầu dự tuyển riêng của trường, các trường liên hệ trực 
tiếp với thí sinh và hướng dẫn thí sinh cách nộp hồ sơ bổ sung phục vụ cho việc 
xét tuyển. Khuyến khích các cơ sở GDNN tạo điều kiện cho thí sinh nộp hồ sơ 
trực tiếp.   

Trường hợp đối với các ngành, nghề thuộc lĩnh vực đặc thù, năng khiếu, 
nghệ thuật hoặc phải thi tuyển đầu vào thì các cơ sở GDNN có trách nhiệm trực 
tiếp thông báo, hướng dẫn thí sinh thực hiện theo quy chế tuyển sinh của trường. 

 - Tóm tắt quy trình như sau: 

(1) Đăng ký dự tuyển vào GDNN của thí sinh - (2) Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội tổng hợp gửi cơ sở GDNN - (3) cơ sở GDNN tổ chức xét tuyển 
(thi tuyển) và thông báo kết quả xét tuyển cho thí sinh. 

 4. Về tuyển sinh và đào tạo liên thông trình độ cao đẳng đối với người 
học tốt nghiệp trung học cơ sở 

 Người tốt nghiệp THCS có nguyện vọng học liên thông lên trình độ cao 
đẳng có thể đăng ký dự tuyển theo các phương thức trên. Tuy nhiên, trong quá 
trình học phải hoàn thành chương trình văn hoá THPT theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo và chương trình học trình độ trung cấp, cụ thể: 

 a) Về văn hoá trung học phổ thông 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 2619/BGDĐT-GDĐH ngày 
23/6/2017 về phối hợp một số hoạt động Giáo dục nghề nghiệp đã đồng ý để 
người tốt nghiệp THCS vào học trung cấp theo Thông tư số 16/2010/TT-
BGDĐT ngày 28/6/2010 quy định về chương trình khung trung cấp chuyên 
nghiệp. Theo đó, các môn văn hoá THPT tuỳ theo nhóm ngành nghề phải học, 
bao gồm: 

 + Nhóm I áp dụng cho các ngành, nghề thuộc các lĩnh vực Công nghệ kỹ 
thuật, Kinh tế học gồm các môn: Toán, Vật lý, Hoá học, Ngữ văn. 

 + Nhóm II áp dụng cho các ngành, nghề thuộc các lĩnh vực Nông – Lâm – 
Ngư nghiệp, Y tế, Thể dục Thể thao gồm các môn: Toán, Vật Lý, Hoá học, Sinh 
vật, Ngữ văn. 

 + Nhóm III áp dụng cho các ngành, nghề thuộc các lĩnh vực Văn hoá nghệ 
thuật, Du lịch, Hành chính, Văn thư, Pháp luật gồm các môn: Toán, Vật Lý, Hoá 
học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý. 

 Việc dạy học các môn văn hoá THPT do các cơ sở GDNN đảm nhiệm khi 
được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời lượng dạy học các môn văn 
hoá THPT từ 1020 đến 1260 tiết. (Mỗi tiết 45 phút). Cụ thể như sau: 



Tên môn học Nhóm I 
(số tiết) 

Nhóm II 
(số tiết) 

Nhóm III 
(số tiết) 

Toán 360-480 360 270-315 
Vật lý 210-240 90-180 90 

Hoá học 210-240 195-240 90 
Sinh vật 0 135-180 0 
Ngữ văn 240-300 240-300 300-405 
Lịch sử 0 0 135-180 
Địa lý 0 0 135-180 

Tổng số 1020-1260 1020-1260 1020-1260 

 Thời điểm học văn hoá THPT do Hiệu trưởng các cơ sở GDNN quy định 
nhưng phải bảo đảm phù hợp giữa học văn hoá với nghề nghiệp và hoàn thành 
trước khi vào giai đoạn học liên thông lên trình độ cao đẳng. Kết quả các môn 
văn hoá THPT được các cơ sở GDNN ghi trong bảng điểm tốt nghiệp trung cấp 
của người học để làm căn cứ xét liên thông. 

 b) Về học trình độ trung cấp, cao đẳng 

 Căn cứ vào khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 
học cần đạt được sau tốt nghiệp, các cơ sở GDNN xây dựng chương trình đào 
tạo cho phù hợp, bảo đảm được thời gian học văn hoá THPT của người học. 

 Việc dạy văn hoá THPT được tiến hành trước hoặc đồng thời với việc đào 
tạo nghề nghiệp, nhưng thời lượng đào tạo nghề nghiệp sẽ được tăng dần và thời 
lượng học văn hoá THPT giảm dần theo thời gian của khoá học. 

 Trên đây là hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019, đề 
nghị các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (bc); 
- Sở GD&ĐT (ph); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu VT, GDNN. 
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