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SỞ LĐ TB&XH TỈNH LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG TCN TT TÂN TIẾN  

 

Số :3618/KHTS-TTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Bảo Lộc, ngày  20  tháng  4  năm 2018 

        

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018 - 2019 

 

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2008 của chủ 

tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập trường Trung Cấp Nghề 

Tư Thục Tân Tiến; 

Căn cứ Điều lệ trường Trung Cấp Nghề Tư Thục Tân Tiến theo Quyết định 

số 98/QĐ-LĐTBXH-DN ngày 21 tháng 8 năm 2012 của Giám Đốc Sở LĐTB&XH 

Tỉnh Lâm Đồng; 

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của thứ 

trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội  về việc ban hành Quy chế tuyển sinh 

học nghề; 

Thực hiện công vắn số 231/SLĐTBXH-DN ngày 19/03/2018 của Giám Đốc 

Sở LĐTBXH tỉnh Lâm Đồng  V/v tạo điều kiện cho các Cơ Sở GDNN tư vấn 

tuyển sinh tại trường Phổ Thông; 

Thực hiện công vắn số 499/SGDĐT-GDTX ngày 22/03/2018 của Giám Đốc 

Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng  V/v tạo điều kiện cho các Cơ Sở GDNN tư vấn tuyển 

sinh tại trường Phổ Thông; 

Thực hiện công văn số 302/SLĐTBXH-DN  ngày 02/04/2018 của Giám Đốc 

Sở LĐTBXH tỉnh Lâm Đồng  V/v Tuyển sinh năm 2018 và giảng dạy văn hóa 

THPT trong các trường Trung Cấp, Cao Đẳng; 

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018-2019, đồng thời căn cứ nhu 

cầu học nghề trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh lân cận, trường Trung Cấp 

Nghề TT Tân Tiến lên kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 - 2019 như sau: 

I. NGÀNH NGHỀ TUYỂN SINH 

1. Đào tạo chính quy và liên thông cao đẳng 

STT Nghề đào tạo Chỉ tiêu Ghi chú 

I. Trung cấp 400  

1. Công nghệ ôtô 50  

2. Cắt gọt kim loại 50  

3. Hàn 50  

4. Điện công nghiệp 50  

5. Kế toán doanh nghiệp 50  

6. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 50  

7. May thời trang 50  

8. Thiết kế đồ họa 50  

II.  Sơ cấp 300  

1 Điện Công nghiệp 30  
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2 Điện dân dụng 30  

3 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 30  

4 Tin học văn phòng 30  

5 Hàn 30  

6 Tiện kim loại 30  

7 Sửa chữa điện ô tô 30  

8 Sửa chữa gầm ô tô 30  

9 May thời trang 30  

10 Sửa chữa thiết bị may 30  

III. Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng 200  

1. Công nghệ ôtô 40  

2. Công nghệ thông tin  20  

3. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 25  

4. Điện công nghiệp 25  

5. Cắt gọt kim loại 20  

6. Hàn 20  

 

II. PHÂN BỔ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2018-2019 CHO CB, GV, NV 
Công tác tuyển sinh trong năm học 2018-2019, ngoài công việc chuyên môn của 

Phòng Tuyển Sinh, nhà trường còn giao khoán chỉ tiêu cho từng cán bộ, giáo viên, 

nhân viên cụ thể như sau:  

- Cán bộ cấp trưởng phòng, khoa, trung tâm: chỉ tiêu 02 hồ sơ; 

- Cán bộ cấp phó phòng, khoa, trung tâm,giáo viên và nhân viên: 03 hồ sơ; 

Đây là cơ sở để bình xét tiêu chí 5 – tiêu chuẩn 23 trong cuối năm, đề nghị cán bộ, 

giáo viên, nhân viên toàn trường thực hiện nghiêm túc việc phân bổ chỉ tiêu này. 

 

III. MÔ TẢ CÔNG VIỆC TUYỂN SINH 

 

Stt Công việc 
Đơn vị 

thực hiện 

Đơn vị phối 

hợp 
Thời gian Ghi chú 

Tuyển sinh hệ ngắn hạn 

1 
Tuyển sinh đào tạo các lớp sơ 

cấp, ngắn hạn 

Trung tâm 

Tuyển sinh 

-Phòng Đào 

tạo 

- Các khoa 

Thường 

xuyên 

Có kế 

hoạch 

riêng 

Tuyển sinh Trung cấp; Liên thông Trung cấp lên Cao đẳng  

1 Họp Hội đồng tuyển sinh.  
Hội đồng 

quản trị 

HĐ tuyển 

sinh 

Ngày 

20/04/2018 
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- Hoàn chỉnh Kế hoạch tuyển 

sinh năm 2018-2019. 

- Họp triển khai KH tuyển sinh. 

- Chuẩn bị Thông báo tuyển 

sinh, băng rôn, tờ rơi,… 

- Chuẩn bị Hồ sơ đăng ký dự 

tuyển. 

Phòng 

Tuyển sinh 

- Các Khoa  

- Phòng Đào 

Tạo – Nhân 

sự. 

- Phòng Tài 

vụ 

Từ 

16/04/2018 

đến 

26/04/2018 

 

3 

- Thực hiện công tác thông báo 

tuyển sinh đến các Giáo xứ 

vùng Bảo Lộc, Đà Lạt và xa 

hơn.. liên hệ lên các trang mạng 

Phòng 

Tuyển sinh 

- Các Phòng, 

Khoa.  

- Phòng 

CTHSSV. 

Từ 

27/04/2018 

đến 

10/05/2018 

Có kế 

hoạch 

riêng  
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của Tỉnh Dòng và các Giáo 

phận: Đà Lạt, Xuân Lộc, Tp 

HCM, Phan Thiết, Kon Tum, 

Buôn Ma Thuật… 

4 

Liên hệ các trường THCS và 

THPT trên địa bàn TP Bảo Lộc 

để thông tin & tư vấn tuyển 

sinh.  

Phòng 

Tuyển sinh 

Các trường 

THCS và 

THPT 

Từ 

01/05/2018 

đến 

10/05/2018 

Theo lịch 

đã đăng 

ký với 

các 

trường 

5 

- Tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại 

các trường. 

Phòng  

Tuyển sinh 

- Các Phòng, 

Khoa.  

Từ 

01/05/2018 

đến 

10/05/2018 

Có kế 

hoạch 

riêng cho 

từng đợt 

 

- Khảo sát nhu cầu học nghề và 

văn hóa kèm theo hồ sơ tuyển 

sinh. 

Phỏng Đào 

Tạo 

- Phát thông báo tuyển sinh và 

tờ rơi tuyển sinh cho học sinh 

cũ (phụ huynh) dịp bế giảng 

năm học. 

Phòng Nhân 

sự 

- Treo băng bankroll, Paners tại 

trường và các trung tâm nhà 

dòng 

Phòng 

CTHSSV 

- Thông báo tuyển sinh trên 

website Trường, Tỉnh dòng… 
Phòng 

thông tin - Phát thông báo tuyển sinh trên 

đài phát thanh phường Lộc 

Tiến. 

6 
Bán và nhận hồ sơ tuyển sinh, 

tư vấn tuyển sinh tại Trường. 

Phòng 

tuyển sinh 
Các Khoa. 

Từ 

14/05/2018 

đến 

01/08/2018 

7 Họp Hội đồng xét tuyển đợt 1 
Hội đồng 

tuyển sinh 

Phòng 

Tuyển Sinh 

Ngày 

10/08/2018 

8 
Thông báo trúng tuyển và phát  

giấy báo nhập học đợt 1  

Phòng 

Tuyển sinh 

- Phòng TC-

HC 

-Phòng 

CTHSSV 

Ngày 

13/08/2018 

9 

- Tổ chức nhập học đợt 1. 

 

 

- Tổ chức tư vấn nghề 

 

-Phòng  

Công tác 

HSSV. 

-Phòng 

Tuyển sinh 

 

- Các Khoa. 

-Phòng  Đào 

Tạo. 

- Phòng Kế 

hoạch- Tài 

chính. 

Ngày 

20/08/2018 

10 

- Rà soát tiếp tục tăng cường 

băng rôn tuyển sinh. 

- Phát thông báo tuyển sinh trên 

đài phát thanh Phường Lộc Tiến 

đợt 2 

-Tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại 

Phòng 

Tuyển Sinh 

- Phòng TC-

HC. 

- Phòng KH-

TC 

Từ 

20/08/2018 

Đến 

08/12/2018 

Có kế 

hoạch 

riêng cho 

từng đợt 

 



 

 4 

trường. 

11 Họp Hội đồng xét tuyển đợt 2 
Hội đồng 

tuyển sinh 

Phòng 

Tuyển sinh 
14/12/2018  

12 
- Tổ chức nhập học đợt 2 

- Tổ chức tư vấn nghề 

 

-Phòng  

Công tác 

HSSV. 

 

- Các Khoa. 

-Phòng  Đào 

Tạo. 

- Phòng Kế 

hoạch- Tài 

chính. 

Ngày 

24/12/2018 
 

 

 

 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tuyển Sinh: 
- Trực tiếp tham gia công tác tuyển sinh của nhà trường. 

- Phụ trách thường trực hội đồng tuyển sinh, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực 

hiện công tác tuyển sinh. 

- Trực tiếp tư vấn tuyển sinh theo lịch đã đăng ký với các trường. 

- Trực tiếp làm việc với đài phát thanh của các phường, xã trên địa bàn tuyển sinh. 

- Lập kế hoạch cụ thể trong các đợt tư vấn tuyển sinh trong và ngoài tỉnh. 

- Thiết kế market băng rôn, tờ rơi, bảng thông tin tuyển sinh đặt tại trường và 

chuẩn bị các điều kiện khác để phục công tác tuyển sinh. 

- Lập dự toán kinh phí phục vụ công tác tuyển sinh năm hoạc 2018-2019. 

- Tổ chức in ấn băng rôn, tờ rơi, bảng thông tin tuyển sinh theo kế hoạch. 

- Liên hệ các cơ quan, trường học, doanh nghiệp trong thời gian tuyển sinh. 
2. Phòng Đào tạo  

- Phối hợp với phòng tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp thực hiện công tác tuyển 

sinh. 

- Tiếp nhận danh sách mới và lập biên chế lớp học. 

3. Phòng Tổ chức - Hành chính: 

- Phối hợp với Phòng tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp thực hiện công tác 

tuyển sinh. 

- Xin giấy phép của sở Văn Hóa - Thể Thao và Du Lịch (nếu có)  để treo băng rôn 

tuyển sinh trên địa bàn tỉnh theo từng đợt.  

- Chuẩn bị phương tiện phục vụ công tác tuyển sinh. 

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính: 

- Chuẩn bị các loại hợp đồng  phục vụ công tác tuyển sinh. 

- Thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán theo quy định. 

- Phối hợp với Phòng tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp thực hiện công tác tuyển 

sinh. 

5. Phòng thiết bị vật tư: 
- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ công tác tuyển sinh. 

- Phối hợp với Phòng tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp thực hiện công tác 

tuyển sinh. 

6. Các Khoa chuyên môn: 
- Phối hợp với Phòng tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp thực hiện công tác 
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tuyển sinh. 

- Căn cứ vào trang thiết bị, xưởng thực hành và đội ngũ giáo viên hiện có để lên kế 

hoạch đào tạo cho các hệ nghề tuyển mới năm học 2018-2019. 

7. Phòng Công tác HSSV:  
- Hướng dẫn tập trung học sinh khi làm thủ tục nhập học. 

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký ở Nội Trú Lưu Xá Don Bosco (Ký túc xá), Thông tin 

các quyền lợi và nghĩa vụ của người học nghề khi học tại Trường. 

- Tổ chức cho học sinh học tập chính trị đầu khóa. 
- Phối hợp với Phòng tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp thực hiện công tác tuyển 

sinh. 

V. DỰ KIẾN ĐỊA BÀN TUYỂN SINH  

- Tỉnh Lâm Đồng: Tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

- Ngoại tỉnh: Các tỉnh khu vực Miền Nam và Tây Nguyên. 

VI. QUẢNG CÁO TUYỂN SINH 

  1. Tờ rơi Thông báo tuyển sinh: 
- In Offset 30.000 tờ rơi thông báo tuyển sinh gửi các Trường THCS, THPT, 

Doanh nghiệp, các Xã, Thị trấn và thành phố trên địa bàn tuyển sinh. 

 2. Phiếu khảo sát nhu cầu học nghề : 
- In 30.000 tờ giấy A4  

  3. Băng rôn tuyển sinh: 
- Số lượng: 50 tấm kích thước 1m x 5m 

 4. In Poster thông báo tuyển sinh: 

  -  Số lượng 500 tờ màu khổ A2 (in màu bóng) 

    5. Bảng thông tin tuyển sinh: 

     - 01 bảng lớn đặt tại cổng trường. 

- 01 bảng mica thông tin tuyển sinh đặt tại phòng Tuyển sinh. 

  6. Thông báo tuyển sinh trên đài phát thanh và các giáo xứ trên địa bàn. 

Thông báo tuyển sinh bằng phương tiện truyền thông của phường xã trên địa bàn 

chia làm 2 đợt. 

Thông báo tuyển sinh đến các giáo xứ trong toàn địa bàn tuyển sinh được chia làm 

2 đợt. 

 

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 đề nghị các phòng, khoa, 

trung tâm căn cứ thực hiện đúng thời gian để công tác tuyển sinh năm học 2017 - 

2018 đạt kết quả tốt./. 

 

         KT. HIỆU TRƯỞNG  

        TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

& CÔNG TÁC TUYỂN SINH 

Nơi nhận:  
- Sở LĐTB&XH; 

- Ban giám hiệu;        (đã ký) 

- Các Phòng, Khoa, Trung tâm; 

- Lưu VT , Phòng Tuyển Sinh; 

- Website trường. 

          Nguyễn Xuân Quang 


