
UBND TỈNH BẮC GIANG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGÔ GIA TỰ 

  

Số:         /KH-CĐNGT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang,  ngày       tháng       năm 2022 

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM 2022 

 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; 

Căn cứ Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định về đào tạo trình 

độ sơ cấp; Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một 

số điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào 

tạo trình độ sơ cấp; 

Căn cứ Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2017 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định đào tạo liên thông giữa các 

trình độ trong giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình 

độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 

01/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục 

Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 

103/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp ngày 

04/11/2021; 

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Giang về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-CĐNGT ngày 17/02/2022 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang về việc thành lập Hội đồng 

Tuyển sinh năm 2022; 

 Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang xây dựng kế hoạch tuyển sinh 

năm 2022 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Giúp cho Hội đồng Tuyển sinh (HĐTS), lãnh đạo các khoa, phòng, trung 

tâm và Ban Tuyển sinh thực hiện thống nhất những nội dung cơ bản của công tác 

tuyển sinh năm 2022. 
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 2. Phân công cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cán bộ 

thực hiện các nội dung của công tác tuyển sinh, thực hiện nghiêm túc quy chế 

tuyển sinh đã ban hành, đảm bảo công tác tuyển sinh năm 2022 đạt hiệu quả tốt 

nhất. 

II. NỘI DUNG 

 1. Tuyển sinh khối ngành đào tạo giáo viên  

 Thực hiện theo Đề án tuyển sinh năm 2022 ngành Giáo dục Mầm non, 

trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang dựa trên các quy 

định hiện hành khi có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

công tác tuyển sinh năm 2022. 

2. Tuyển sinh khối ngành sức khoẻ  

2.1. Chỉ tiêu tuyển sinh 

TT Tên ngành, nghề 
Mã ngành, 

nghề 

Chỉ tiêu 

tuyển sinh 

Hình thức 

đào tạo 

 Trình độ cao đẳng    

1 Điều dưỡng 6720301 100 Chính quy 

2 Dược 6720201 50 Chính quy 

3 Kỹ thuật Phục hồi chức năng 6720603 50 Chính quy 

 Trình độ trung cấp    

1 Y sỹ đa khoa 5720101 
30 

Chính quy; 

Văn bằng 2 

2 Y học cổ truyền 5720102 30 Chính quy; 

Văn bằng 2 

 Trình độ sơ cấp    

1 Nhân viên Y tế thôn bản  200 Chính quy 

2 Chăm sóc người cao tuổi  50 Chính quy 

2.2. Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo 

 - Trình độ cao đẳng:  

+ Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) 

hoặc tương đương. 

+ Thời gian đào tạo: 03 năm. 

 - Trình độ trung cấp:  

+ Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) trở 

lên. 
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+ Thời gian đào tạo: 03 năm đối với thí sinh tốt nghiệp THCS; 02 năm đối 

với thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; 15 tháng đối với thí sinh tốt 

nghiệp THPT hoặc tương đương, đồng thời có bằng tốt nghiệp trung cấp (trung 

cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề). 

Lưu ý: Thí sinh tốt nghiệp THCS khi theo học trình độ trung cấp của Nhà 

trường, sẽ được đào tạo chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THPT 

theo quy định hiện hành. 

 - Trình độ sơ cấp:  

+ Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THCS trở lên. 

+ Thời gian đào tạo: 03 - 10 tháng. 

2.3. Học phí năm học 2021-2022 

- Trình độ cao đẳng: 680.000đ/tháng/sinh viên. 

- Trình độ trung cấp: 600.000đ/tháng/học sinh. Học sinh thuộc đối tượng 

tốt nghiệp THCS được hỗ trợ học phí với mức 200.000đ/tháng/học sinh (Theo 

Nghị quyết số 61/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Bắc Giang Quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025)  

- Trình độ sơ cấp: Tuỳ thuộc số lượng học sinh lớp học hoặc theo đơn đặt 

hàng của các đơn vị. 

2.4. Hình thức tuyển sinh  

- Trình độ cao đẳng: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình chung học tập 3 

năm học lớp 10, 11, 12 trong học bạ THPT. 

- Trình độ trung cấp:  

+ Tuyển sinh đối tượng tốt nghiệp THCS: Xét tuyển dựa vào điểm trung 

bình chung học tập 3 năm học lớp 7, 8, 9 trong học bạ THCS. 

+ Tuyển sinh đối tượng tốt nghiệp THPT: Xét tuyển dựa vào điểm trung 

bình chung học tập 3 năm học lớp 10, 11, 12 trong học bạ THPT. 

+ Tuyển sinh đối tượng THPT hoặc tương đương, đồng thời có bằng tốt 

nghiệp trung cấp: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình toàn khoá trong bảng điểm 

trung cấp. 

- Trình độ sơ cấp:  Xét tuyển dựa vào điểm học tập lớp 9 trong học bạ 

THCS. 

2.5. Thời gian tuyển sinh và mở lớp 

Nhà trường xét tuyển nhiều đợt trong năm theo quy chế tuyển sinh của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. Dự kiến các đợt gọi nhập học như sau:  

- Đợt 1: Từ 01/7/2022 đến 31/7/2022; 

- Đợt 2: Từ 01/8/2022 đến 30/8/2022; 

- Đợt 3: Từ 01/10/2022 đến 31/10/2022; 

- Đợt 4: Từ 01/12/2022 đến 26/12/2022. 



4 
 

2.6. Địa điểm nhận hồ sơ 

Phòng Tư vấn tuyển sinh, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang. 

- Cơ sở 1: Xã Quế Nham - Huyện Tân Yên - Tỉnh Bắc Giang. 

- Cơ sở 2: Số 147 Thánh Thiên - P. Lê Lợi - TP. Bắc Giang - Bắc Giang. 

(Thí sinh có thể gửi hồ sơ tuyển sinh qua đường bưu điện) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội đồng tuyển sinh của Nhà trường căn cứ kế hoạch để chỉ đạo, triển 

khai thực hiện công tác tuyển sinh như ban hành thông báo tuyển sinh, nhận hồ 

sơ tuyển sinh, xét tuyển, gọi thí sinh nhập học và tổng hợp, báo cáo,… theo 

đúng quy chế tuyển sinh của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

2. Các đơn vị trực thuộc và viên chức, nhà giáo, người lao động căn cứ kế 

hoạch tuyển sinh có trách nhiệm thông báo, phổ biến đến học sinh, sinh viên và 

nhân dân. 

3. Ban Công nghệ thông tin chủ động đưa các thông tin về kế hoạch tuyển 

sinh, thông báo tuyển sinh và các thông tin khác về công tác tuyển sinh, đào tạo 

lên các trang thông tin điện tử của Trường kịp thời, đầy đủ./. 

4. Phòng Đào tạo - NCKH chủ trì, phối hợp với phòng Hướng nghiệp - 

CTHSSV xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh năm 2022, trình 

Hiệu trưởng xem xét, ban hành trước ngày 01/3/2022. 

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh năm 2022, đề nghị các đơn vị trực thuộc 

và cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:      
- BGH (chỉ đạo); 

- Các đơn vị trực thuộc (t/h); 

- Ban CNTT (t/h); 

- Lưu: VT, ĐT-NCKH.    

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Quỳnh 
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