
1 

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ KHÔI VIỆT 

 

Số: 97/KH-KVI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Công tác tuyển sinh năm 2022 
 

 

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

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; 

Trường Trung cấp Quốc tế Khôi Việt xây dựng Kế hoạch tổ chức công tác 

tuyển sinh năm 2022, với những nội dung cụ thể như sau: 

I. Ngành, nghề, trình độ, chỉ tiêu, đối tượng, thời gian và hình thức đăng 

ký tuyển sinh 

1. Ngành, nghề và trình độ tuyển sinh 

- Tuyển sinh các trình độ trung cấp, sơ cấp; 

- Tuyển sinh các lớp ngắn hạn, đào tạo thường xuyên theo nhu cầu của xã hội. 

- Chỉ tiêu: Theo giấy chứng nhận hoạt động, bổ sung hoạt động GDNN 

2. Đối tượng: Người học đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội theo từng nhóm ngành, nghề. 

3. Thời gian: Tuyển sinh liên tục trong năm, từ tháng 01 đến ngày 31 tháng 

12 năm 2022. 

4. Hình thức đăng ký tuyển sinh 

4.1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Bộ phận Tuyển sinh Trường Trung cấp Quốc tế 

Khôi Việt. 

- Địa chỉ: 139 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận 

- Điện thoại liên hệ: 082 290 4488 - 085 590 4488 – 0908 070 386 

-  Zalo: 082 290 4488 - 085 590 4488 – 0908 070 386 

4.2. Đăng ký trực tuyến:  

- Tại địa chỉ: https://quoctekhoiviet.edu.vn/tuyen-sinh 

- Theo dõi thông tin tuyển sinh tại website: https://quoctekhoiviet.edu.vn 

- Tương tác trực tiếp tại Fanpage facebook:   

II. Nội dung, đơn vị/cá nhân thực hiện, thời gian hoàn thành và sản 

phẩm đầu ra 

TT Nội dung 
Đơn vị/cá nhân 

Thời gian  
Chủ trì Phối hợp 

1 Tham mưu thành 

lập Hội đồng 

Phòng Đào 

tạo 
 

Trước ngày 

07/01/2022 

Quyết định 

thành lập 

HĐTS, BTK 
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tuyển sinh và 

Ban thư ký Hội 

đồng tuyển sinh 

năm 2022 

HĐTS 

2 

Xây dựng các chỉ 

tiêu tuyển sinh 

các bậc đào tạo, 

các hình thức đào 

tạo của Trường 

trong năm 2022 

Phòng Đào 

tạo 

Phòng Kế hoạch 

- Tài vụ và các 

đơn vị thuộc 

Trường 

Trước ngày 

15/01/2022 

Chỉ tiêu tuyển 

sinh chi tiết 

từng ngành, 

nghề 

3 

Tham mưu quyết 

định Giao chỉ tiêu 

tuyển sinh năm 

2022 cho các 

khoa, trung tâm 

thuộc Trường 

Phòng 

Đào tạo 
Các khoa, trung 

tâm thuộc 

Trường 

Tháng 

01/2022 
Quyết định 

4 
Xây dựng quy  

chế tuyển sinh 

năm 2022 

Phòng 

Đào tạo 
Các khoa, trung 

tâm thuộc 

Trường 

Tháng 

01/2022 
Quy chế 

5 

Xây dựng nội 

dung báo cáo 

điều kiện xét 

tuyển sinh các 

trình độ, ngành 

nghề tại Hội nghị 

tập huấn tuyển 

sinh năm 2022 

Phòng 

Đào tạo 

Phòng TCCB& 

CTHSSV,Trung 

tâm PTDN và 

GTVL, các đơn 

vị thuộc Trường 

Tháng 

02/2022 

Nội dung 

Hội nghị tập 

huấn tuyển 

sinh 

6 

Tổ chức xét 

tuyển, thông báo 

nhập học: Kết quả 

tuyển sinh của 

các bậc đào tạo, 

các loại hình đào 

tạo, Ban thư ký 

của HĐTS chủ 

động tham mưu 

cho Hội đồng 

tuyển sinh thời 

gian xét tuyển và 

nhập học trình độ 

cao đẳng, trung 

cấp theo đúng 

quy định hiện 

hành 

Phòng Đào 

tạo 

Hội đồng tuyển 

sinh, Ban TK 

HĐTS, các đơn 

vị thuộc  Trường 

liên quan 

Liên tục 

trong năm 

(khi đủ số 

lượng học 

sinh/lớp/ 

ngành, 

nghề) 

Biên bản xét 

tuyển, Quyết 

định trúng 

tuyển, mở 

lớp, kế hoạch 

đào tạo 
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7 

Đăng tải thông 

báo tuyển sinh 

trên Website 

Trường, Cổng 

thông tin tuyển 

sinh của Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo, Trang thông 

tin Tổng cục 

Giáo dục   nghề   

nghiệp, các 

mạng xã hội của 

Trường quản lý 

Phòng 

Đào tạo 
 Liên tục 

trong năm 

Thông tin 

tuyển sinh 

8 

Xây dựng các 

nội dung về chế 

độ chính sách 

liên quan đến 

người học 

 Phòng Đào tạo Tháng 

01/2022 

 

9 

Kiện toàn các 

ban chuyên 

trách phục vụ 

công tác tư vấn, 

truyền thông 

tuyển sinh, đào 

tạo. 

 

 
Các đơn vị liên 

quan 

Liên tục 

trong năm 
Các Tổ/Ban 

chuyên trách 

10 

Xây dựng kế 

hoạch tư vấn 

tuyển sinh năm 

2022 

  Tháng 

01/2022 

Kế hoạch 

11 

Xây dựng video 

clip về nội dung 

tuyển sinh 

khoảng 5-7 phút 

phục vụ cho các 

công tác tuyển 

sinh và truyền 

thông tuyển sinh 

Ban 

Truyền 

thông 

Phòng Đào tạo Tháng 

01/2022 

Video, 

slider,... 

12 

Thiết kế tờ rơi, 

pa nô, 

slider,tuyên 

tuyền tuyển sinh 

  
Liên tục 

trong năm 

Tờ rơi, pa nô, 

slider,... 



4 

13 

Trực tiếp tư vấn 

tuyển sinh, phát 

hành và thu nhận 

hồ sơ tại địa chỉ 

130 Hồng Hà, 

Phường 9, Phú 

Nhuận 

Bộ phận 

tuyển 

sinh 

Các đơn vị 

thuộc Trường 
Các ngày 

từ thứ 2 

đến thứ 7 

trong tuần 

Hồ sơ tuyển 

sinh 

14 

Thiết kế phương 

thức đăng ký xét 

tuyển trực tuyến 

theo hướng thuận 

tiện cho người 

học dễ dàng đăng 

ký 

 Phòng Đào tạo Liên tục 

trong năm 

Phương thức 

trực tuyến 

15 

Lựa chọn và triển 

khai xây dựng 

các hình thức 

truyền thông 

tuyển sinh hiệu 

quả thông qua 

các kênh: 

Website Trường, 

các mạng xã 

hội,... 

Các khoa, 

trung tâm 

Ban Truyền 

thông 

Liên tục 

trong năm 
Phương thức 

truyền thông 

16 

- Bám sát vào kế 

hoạch tuyển sinh 

năm 2022 của 

nhà trường để 

thực hiện công 

tác truyền thông. 

- Đa dạng hóa 

công  tác tổ chức 

tư vấn tuyển sinh. 

Ban 

Truyền 

thông 

Phối hợp với 

phòng Đào tạo, 

….., các đơn vị 

thuộc Trường 

Liên tục 

trong năm 

Các hình 

thức tư vấn 

17 

Tuyên truyền, 

quảng bá hình 

ảnh trường và 

cập nhật thông 

tin tuyển sinh 

trên các kênh 

thông tin 

website, 

   Video, bài 

viết, băng 

rôn,slider,…) 
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Fanpage, 

facebook 

18 

Hỗ trợ, phối hợp 

tham gia công 

tác tư vấn, tuyển 

sinh năm 2022 

Các 

Phòng, 

Khoa trực 

thuộc 

 Theo kế 

hoạch chung 

của Trường 

Kế hoạch 

Trên đây là kế hoạch công tác tuyển sinh năm 2022 của Trường Trung cấp 

Quốc tế Khôi Việt. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, 

vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về phòng Đào tạo để tham mưu cho Lãnh 

đạo nhà trường kịp thời điều chỉnh, bổ sung./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu; 

- Các phòng, khoa, cơ sở; 

- Lưu: VT, Phòng Đào tạo. 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

ThS. Trần Thành Đức 

 

 

 


